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ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?

ДО И ПОСЛЕ МАЙДАНА: КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ УКРАИНЦЕВ
Четвертая годовщина трагических событий Майдана у большинства
наших сограждан вызвала очень противоречивые чувства.
Сейчас наши власти не любят вспоминать, как в те памятные дни
они обещали украинцам "жизнь, как в Европе". Красочные листовки
рассказывали об огромных зарплатах и пенсиях в странах Евросоюза,
а оппозиционные (на тот момент) политики уверяли, что у жителей
Украины будут такие же - достаточно лишь подписать договор об
ассоциации с ЕС. А поскольку тогдашняя власть затягивала процесс
подписания, то оппозиционеры призывали эту власть скинуть – и
наступит долгожданное Европейское счастье.
Власть скинули. И договор об ассоциации подписали…
В этом материале мы лишь вкратце напомним и оценим те
"достижения", к которым привел нас олигархический режим,
пришедший к власти на крови Майдана.

Читайте на СТР.3

БІГОМ ВІД БІДНОСТІ
УКРАЇНА ВИЗНАНА ОДНІЄЮ З НАЙБІДНІШИХ КРАЇН СВІТУ
За останні роки, завдяки старанням влади (як минулої, так і
нинішньої), наша країна впевнено увійшла до числа "лідерів",
а то і "рекордсменів" усіх світових антирейтингів. Ми
лідируємо в корупції та тіньовій економіці, по захворюваності
та темпам вимирання населення, "видатні досягненння"
маємо і у сфері боротьби з бідністю.
БІДНІСТЬ НЕ ВАДА?

Відповідно до останнього дослідження Bloomberg's
Misery Index (індекс убогості,
що розраховується агентством
Bloomberg), Україна знову уві-

йшла до десятка найбідніших
країн світу. Правда, в цій бочці
дьогтю є і маленька ложка меду:
в порівнянні з минулим роком,
зараз Україна дещо поліпшила
свої позиції в цьому рейтингу,

перемістившись з 5-го на 7-е
місце.
Своє глобальне дослідження провела і компанія Nielsen
- по рівню витрат на продукти
харчування населенням країн.
Результати виявилися неприємними, але цілком очікуваними:
громадяни Україні щомісячно
витрачають на продукти і товари
повсякденного попиту, значно
менше грошей, ніж інші європейці. Так, середні щомісячні
витрати на продукти харчування

та товари повсякденного попиту
української сім'ї склали 3 тис. 140
грн, або орієнтовно 92 євро. Для
порівняння: у Білорусі середньостатистична сім'я на ці цілі витрачає 192 євро, в Польщі - 178
євро, в Литві - 231 євро, а в Росії

- 269 євро. Навіть якщо врахувати, що середній рівень цін в цих
країнах дещо вищий, то різниця
все одно виходить колосальна.

Продовження на СТОР.2

№8 (64) • 28 лютого 2018 року

2

“За правду і справедливість”

Сто тисяч українців покидають Україну щомісячно

РЕЗОНАНС

ВЕРХОВНА
ЗРАДА?
Олексій ГРАДОВ

У одному з останніх номерів ми вже
писали про епідемію ідіотських
заборон, що проводяться у рамках
декомунізації, а також повного
ідеологічного і духовного розриву з
Росією. На жаль, список цих заборон
і санкцій розширюється практично
щодня.
Так, 22 лютого надійшло свіже повідомлення:
Нацрада України з питань телебачення і радіо
позапланово перевірить телеканал "Інтер" через показ радянських фільмів. Причиною перевірки стало те, що в деяких стрічках задіяні актори і режисери зі списку "Миротворця". Йдеться
про фільми: "Вертикаль", "Місце зустрічі змінити не можна", "У пошуках капітана Гранта". Режисер усіх цих фільмів - Станіслав Говорухін. У
список потрапили також такі підривні картини,
як "12 стільців", "Кавказька полонянка, або Нові
пригоди Шурика", "По вулиці комод водили" та
інші.
Голова Нацради Юрій Артеменко заявив, що
отримав декілька звернень з приводу показу
цих кінокартин. Після моніторингу ефіру "Інтера"
за 27 січня, 3, 4, 10, 11 і 17 лютого 2018 року чиновники змогли підтвердити показ цих картин.
Потім Нацрада призначила виїзну перевірку телеканалу на предмет дотримання вимог Закону
України "Про телебачення і радіомовлення".
Чергову "зраду" - причому на самому вищому,
державному рівні - виявив в Україні і директор
Інституту національної пам'яті Володимир Вятрович. На його думку, сама назва найвищого
законодавчого органу країни - "Верховна Рада
України"- це спадщина проклятого радянського минулого. Можливо, саме тому український
парламент хронічно не може ефективно працювати і користується поганою славою у людей?
"Верховна Рада України", сама назва, є радянською спадщиною. Я думаю, що це ще вимагає якихось дискурсів, обговорень, для нас це
нова ідея", - сказав Вятрович, відповідаючи на
запитання, чи збирається Інститут національної
пам'яті ініціювати перейменування Верховної
Ради України.
Заради справедливості варто сказати, що усі
ці шизофренічні ідеї і заборони розсудливі українці розцінюють не інакше, як марення божевільного, і плюють на них "з високої гірки". Черговим
підтвердженням цього факту стало 23 лютого,
яке більшість наших співвітчизників як і раніше
вважають святом - незважаючи на усі потуги
"декомунізаторів".
До відома переляканих вятровичів та йому
подібних, в минулу п'ятницю запит "23 лютого
поздоровлення" вийшов в топ запитів українського сегменту Google. Про це говорять дані
сервісу Google Trends, який виявляє міру популярності пошукових запитів.
Запит почав рости ще напередодні, 22 лютого, зайнявши дві перші позиції в Google Trends.
Українці шукали в Мережі листівки і поздоровлення з колишнім Днем захисника Вітчизни.
Традиції виявилися сильніші за декомунізацію.
А 23 лютого в цьому плані виявився особливо
"міцним горішком": його (попри те, що свято ніколи не було вихідним), завжди відмічали масово і в СРСР, і в незалежній Україні.
Нагадаємо, що святкування 23 лютого в Україні Порошенко відмінив своїм указом ще в 2014
році. Він переніс День захисника Вітчизни на 14
жовтня - день створення УПА.

ДО РЕЧІ

Політолог Михайло Погребінський знайшов
свою працю "Україна. В очікуванні неминучого"
- в переліку книг, "загрозливих незалежності
України".
"Коли в минулому житті ми читали Солженіцина та інші книги з числа заборонених, мені
важко було собі уявити, що в незалежній демократичній Україні і моя книга потрапить в список
заборонених", - заявив в зв'язку з цим відомий
політолог.

БІГОМ ВІД БІДНОСТІ
УКРАЇНА ВИЗНАНА ОДНІЄЮ З НАЙБІДНІШИХ КРАЇН СВІТУ
Олександр МИХАЙЛОВ

За останні роки,
завдяки старанням
влади (як минулої, так і
нинішньої), наша країна
впевнено увійшла до
числа "лідерів", а то і
"рекордсменів" усіх
світових антирейтингів.
Ми лідируємо в корупції
та тіньовій економіці,
по захворюваності та
темпам вимирання
населення, "видатні
досягненння" маємо
і у сфері боротьби з
бідністю.
(Початок на стор. 1)

Уряд, звичайно ж, робить
вигляд, що стурбований такою ситуацією: нещодавно
Кабінет міністрів затвердив план заходів на 2018 рік
для забезпечення реалізації
Стратегії подолання бідності, затвердженої урядом
України у березні 2016 року.
Проте експерти стверджують, що без зростання
реальної економіки всі ці
декларації не коштують і
виїденого яйця.
"Жодній країні не вдавалося ефективно боротися з
бідністю, якщо її економіка росла менше, ніж на 5%
в рік. На жаль, наше прогнозоване зростання в 2018
- всього близько 3% - і це
якщо кон'юнктура на світових ринках не погіршає",
- заявив економіст, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера
Олег Устенко. Нагадаємо,
що в 2017 році ВВП України виріс на 2,2%.
Про це ж говорить і економіст Олексій Плотников:
- Починаючи з 2000 року,
при кожному прем'єрміністрові України затверджується подібна стратегія
боротьби з бідністю. Це
не досягнення нинішньої
влади. Хоча ця стратегія
говорить про те, що влада
підтверджує наявність збіднілих українців. За статистикою ООН, у нас 80% знаходиться за межею бідності
за критеріями проживання,
коли одна людина витрачає
5 доларів в день. З точки
зору того, чи є в цій стратегії реальні кроки, то я їх там
не бачу. Там є інвентаризація безробітних, навчання
громадян старше 45 років і
ще деякі моменти, які носять фрагментарний характер. Якщо влада піде на те,
щоб оживити національну
економіку, і та почне показувати плюси і рости, тоді
серйозно можна говорити
про подолання бідності, сказав економіст.
В той же час він відмітив,
що влада не зацікавлена в
зростанні української економіки. Вона зацікавлена
в рішенні особистих бізнес

питань, але ніяк не в підтримці національного виробництва, встановленні
в країні миру і створенні
можливості для того, щоб
держава працювала за відкритими і прозорими правилами, щоб підприємства
розвивалися і відправляли
свій товар за рубіж. Цього
всього немає.

ПРИРОДНА РЕАКЦІЯ

Поголовна бідність і
низький рівень оплати
праці в Україні стимулюють трудову еміграцію. "На
сьогодні трудова міграція це одна з самих нестримно
зростаючих проблем України. Вона може поставити
під загрозу як економічне
зростання, так і стабільність цін найближчими
роками", - сказано в листі
замголови Національного банку України Дмитра
Сологуба інформаційному
агентству Bloomberg.

ПОГОЛОВНА
БІДНІСТЬ І НИЗЬКИЙ
РІВЕНЬ ОПЛАТИ
ПРАЦІ В УКРАЇНІ
СТИМУЛЮЮТЬ
ТРУДОВУ ЕМІГРАЦІЮ.
У повідомленні агентства
зазначається, що
українців за кордоном спокушають більш високі заробітки, оскільки на батьківщині вони отримують в
середньому 7100 гривень в
місяць, (близько 265 доларів США), тоді як в Польщі
їм пропонують 3500 злотих
або 1046 доларів. За офіційними даними з 2015 року
Україну покинули 7% працездатного населення. Ця
цифра може бути набагато

більша, оскільки українці
отримали можливість подорожувати в країни Євросоюзу без віз. За даними
міжнародної
організації
по міграції, 12% українців
вже влаштувалися або планують отримати роботу за
межами країни.
Проблему вже не можуть
замовчувати і представники влади. "Угоду про
Асоціацію або безвізовий
режим можна ставити нам
в плюс, але це несе в собі
й ризики. Тільки минулого року Україну покинули
близько мільйона українців. Сто тисяч українців
покидають Україну щомісячно, і питання далеко не
лише в тому, що там більш
високі зарплати. Це взагалі
розуміння майбутнього і

якості життя", - заявив міністр закордонних справ
України Павло Клімкін на
конференції "Міжнародна
зустріч високого рівня з
питань реформ в Україні".
За його словами, українські батьки заздалегідь
орієнтують своїх дітей на
те, що їм доведеться виїжджати з країни у пошуках
кращої долі : "Я згадую, як
одного разу відвідав в Івано-Франківську польську
школу, в якій 24 польські
класи і майже жодного
поляка", - сказав Клімкін,
додавши, що діти учать
польську мову, мріючи
поїхати жити в Польщу.
Напевно, це і є краща
оцінка якості "реформ",
що проводяться нинішнім режимом.
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Власти целенаправленно и системно разрушают систему социальной защиты граждан

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?
ДО И ПОСЛЕ МАЙДАНА: КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ УКРАИНЦЕВ
Александр ПОЛУЯНОВ

Четвертая годовщина
трагических событий
Майдана у большинства
наших сограждан вызвала
очень противоречивые
чувства. Достаточно
четко их сформулировала
активистка Евромайдана
Евгения Бильченко, которую
называли "поэтом Майдана".
В своей речи в парламенте
Чехии, она заявила: "На
Майдане украинцы хотели
свободу и защиту прав
человека, а вышла — одна из
самых несвободных стран
в мире". По ее словам, в
тех событиях "нет ничего
хорошего, кроме сердец
тех первых вышедших на
площадь людей, которых
положили на алтарь
олигархических интересов, и
которых я не могу ни забыть,
ни предать, — остается
только взять на себя вину".
Сейчас наши власти не любят
вспоминать, как в те памятные
дни они обещали украинцам
"жизнь, как в Европе". Красочные листовки рассказывали об
огромных зарплатах и пенсиях
в странах Евросоюза, а оппозиционные (на тот момент) политики уверяли, что у жителей
Украины будут такие же - достаточно лишь подписать договор
об ассоциации с ЕС. А поскольку тогдашняя власть затягивала
процесс подписания, то оппозиционеры призывали эту власть
скинуть – и наступит долгожданное Европейское счастье.
Власть скинули. И договор об
ассоциации подписали…
В этом материале мы лишь
вкратце напомним и оценим те
"достижения", к которым привел нас олигархический режим,
пришедший к власти на крови
Майдана.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

По данным Госстата, в 2013-м
средняя зарплата в Украине повышалась весь год от 3000 грн
($366) в январе и к декабрю 2013
года достигла уровня 3619 грн
(на тот момент - около $438).
В декабре 2017 года средняя
зарплата в Украине составила 8
777 грн (около $319 по текущему
курсу).
По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине в

РЕАЛІЇ
компенсировал обвал двух прошлых лет, а в 2017 году промпроизводство сократилось на
0,1% по сравнению с 2016 годом.
Госдолг Украины в 2013 году
составлял $73 млрд, или 39,6%
ВВП. На конец 2017 года, по
оценкам Нацбанка страны,
госдолг достиг уровня 2,14 трлн
грн ($79 млрд), или 73,1% ВВП.
В конце декабря 2013 года
Нацбанк Украины оценивал
доллар США на уровне 7,99 грн,
в коммерческих банках доллар
покупали в среднем за 8,23 грн,
а продавали за 8,29 грн.
В наши дни (на 20.02.2018)
курс НБУ составил 27,01 грн за
доллар США, стоимость американской валюты в коммерческих банках в среднем составляла 26,96 грн (покупка) и
27,27 грн (продажа). Как видим,
итогом майдана стал более чем
трехкратный обвал стоимости
национальной валюты.
Инфляция в Украине за весь
2013 год составила всего 0,5%,
причем по итогам первых 10 месяцев и вовсе наблюдалось падение цен — дефляция за этот
период составила 0,3%.
По итогам 2017 года показатель
потребительской инфляции в
Украине достиг 13,7%, ускорившись с 12,4% по итогам 2016 года.
В 2015 году инфляция составила
43,3%, в 2014-м — 24,9%.

АСОЦИАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО

2013 году составляла 1500 грн, это примерно $183. На текущий
момент этот показатель — 2446
грн ($90 по текущему курсу). Падение ровно в два раза.
В 2013 году структура расходов
украинцев (по данным Госстата)
выглядела примерно так: 40% затраты на продукты питания,
12% - на услуги ЖКХ, 6,5% - покупка одежды и обуви, мебель,
посуда и бытовая техника — примерно 4%, проезд и услуги связи
— 14%. В целом потребительские
расходы составляли около 84%
от всех расходов украинцев. Еще
10% приходилось на отдых, образование и т. п.
В 2017 году, согласно данным
того же Госстата, 49% всех расходов семьи тратили на питание, а 39% составили расходы
на оплату услуг ЖКХ (в три раза
больше, чем в 2013-м). Из-за этого на одежду и другие непродовольственные товары (мебель,
посуду и т. д), а также на услуги
связи оставалось всего около 7%
трат украинцев. Всего же вес потребительских расходов украинских домохозяйств составил 94%
— на 10% больше, чем в 2013-м.
Как видим, результатом "ев-

ропейских" псеводреформ стало катастрофическое падение
доходов украинцев, существенный рост доли расходов на еду,
и убийственное увеличение
расходов на коммунальные услуги (в три раза).

ЭКОНОМИКА И ИНФЛЯЦИЯ

Номинальный ВВП Украины
по итогам 2013 года составил
1,455 трлн гривен, а в долларовом выражении — $184,3 млрд.
Рост составил 0% по сравнению
с 2012 годом. В 2017 году рост
ВВП страны по сравнению с
2016 годом составил 2%, объем
ВВП — 2,43 трлн грн, или около
$90 млрд. Как видим, падение
более чем вдвое.
В 2012 году, согласно данным
Госстата, рост промышленного
производства на Украине составил 8%. В 2013 году было незначительное падение — 0,7%.
После майдана случился резкий обвал этого показателя.
В 2014 г. промышленное производство на Украине рухнуло на 10,7%, на следующий год
— еще на 13,4%. Рост на 2,4% в
2016-м по сравнению с 2015 годом был незначительным и не

Шлях в нікуди
Олексій ГРАДОВ

Україні не потрібна розвинена сучасна промисловість, що дозволяє
продавати на зовнішніх ринках продукцію з високою доданою вартістю. Таку
думку висловив віце-президент Всесвітнього банку Сирил Муллер в інтерв'ю
українському виданню "Дзеркало тижня".
"Україна має дуже важливий актив - значні
запаси родючої землі. Ми вважаємо, що сьогодні у світі існує величезний попит на сільськогосподарську продукцію, зокрема, на продукти харчування. Україна може стати одним із
світових лідерів на цьому ринку", - сказав він.
С. Муллер також відмітив, що Україна по-

винна виплачувати свої борги, інакше вона
втратить можливість отримання нових кредитів на зовнішніх ринках.
Це ще раз підтверджує ту тезу, що МВФ і
Всесвітній банк, що представляють інтереси США і ЄС, проводять відносно України
політику економічного неоколоніалізму. Її

Власти целенаправленно и
системно разрушают систему
социальной защиты граждан.
Урезаны выплаты матерямодиночкам, упразднено бесплатное питание в школах. В
2015 году правительство лишило социальных льгот ликвидаторов аварии на Чернобыльской
АЭС, ветеранов и инвалидов. В
2016 части льгот лишились дети-сироты, а также дети и молодежь из малообеспеченных
семей и других социально уязвимых категорий. Сокращены
льготы для получения высшего образования. Работающим
пенсионерам отменили индексацию пенсий. Урезано финансирование на питание в школах,
детских садах и ПТУ.
Что же касается здравоохранения, то здесь лучшим индикатором положения дел может
служить разворачивающаяся в
стране эпидемия кори.
Впервые за всю историю независимости, в Украине образовался дефицит сывороток
и вакцин, иммунизация населения сорвана. Люди умирают
от ботулизма, лептоспироза и
столбняка. Это, пожалуй, самый наглядный и очевидный
итог реформы здравоохранения, которую проводит укра-

мета полягає в консервації відсталого типу
сільськогосподарської економіки, при якому
Україна буде сировинним придатком розвинених країн, - з високим рівнем бідності.
Відмітимо, що однією з основних вимог
міжнародних кредиторів є зняття мораторію
на продаж землі.
Як відомо, ще жодна країна світу не змогла
добитися процвітання за рахунок сільського
господарства. Швидше навпаки: всі країни, що робили ставку у своєму розвитку на
аграрний сектор, неминуче ставали "банановими республіками" з усіма витікаючими
наслідками: тотальною бідністю, непідйомними боргами і масовим відтоком населення
за рубіж.
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инская власть.
По данным социологов, уже
сейчас треть украинских семей
не имеет доступа к медицинским услугам из-за финансовых трудностей, и этот показатель стабильно растет.
При этом расходы государства на здравоохранение урезаны более чем вдвое. Для сравнения: в госбюджете на 2013
год ассигнования на медицину
составляли 5,4% ВВП, в 2018-м
– всего 2,6% от ВВП. Не говоря
уже о том, что ВВП-2013 в абсолютных цифрах был значительно больше.

КТО ВИНОВАТ
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Официальная позиция нынешней украинской власти относительно того, кто виноват в
таком положении дел, проста:
это "война с Россией". Однако
для всех адекватных и более-менее здравомыслящих людей уже
ясно: все это итоги преступной
и бездарной политики правящей верхушки, неуемная страсть
"элиты" к личному обогащению,
и наплевательское отношение к
судьбам страны и народа.
И вот на этом фоне некоторые
политики, "эксперты" и "лидеры общественного мнения"
начали объяснять украинцам:
для того, чтобы настала "жизнь
как в Европе", необходимо установить диктатуру. Иначе, мол,
никак невозможно победить
коррупцию, обуздать уличную
преступность, и справиться с
проблемами в экономике. А вот
установим, победим, обуздаем,
справимся - тогда и заживём!
Характерно, что об установлении диктатуры "ради демократии" уже заговорили на государственном радио и телевидении
– причем не только малоизвестные "эксперты" и блогеры, но и
высокопоставленные чиновники (например, заместитель министра по вопросам временно
оккупированных территорий
Георгий Тука).
И, надо признать, на первый
взгляд тут всё вроде бы верно. И
коррупция, и преступность, и
экономическая разруха достигли в стране таких масштабов,
что без чрезвычайных мер уже
не обойтись. Проблема лишь в
том, что при нынешних условиях реальными кандидатами
в диктаторы Украины могут
стать только политики с явно
криминальными наклонностями и нацистскими замашками.
И опираться они будут на таких
же, как они сами. По всей видимости, это приведёт к еще большей катастрофе и настоящим
рекам крови, по сравнению с
которыми померкнут и трагические события Майдана.

Проте, останнім часом в нашій країні посилено пропагується міф про те, що "їсти
хочуть усі, Україна стане світовою житницею,
і за рахунок цього ми гребтимемо долари
лопатами і багатіти". На перший погляд виглядає логічно, проте цю теорію розіб'є в пух
і прах будь-хто, навіть початкуючий економіст. Це підтверджує і міжнародна практика:
доля аграрного сектора в структурі ВВП розвинених країн (навіть якщо вони мають в розпорядженні супер ефективне сільське господарство) не перевищує 11-15%. А основне
національне багатство все-таки дає промисловість і високі технології. Судячи з усього,
наші "міжнародні партнери" і кредитори не
хочуть нас бачити в клубі розвинених країн.
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“За правду і справедливість”

ДЕРЖАВА

Реформы предполагают улучшение. А где мы видим улучшение, в какой сфере?

ОТЕЦ СКАЗАЛ МНЕ:

«БОЮСЬ, ЩО УКРАЇНИ
ЗНОВУ НЕ БУДЕ»
По материалам http://news24today.info/
otets-skazal-mne-boyus-scho-ukrani-znovu-ne-bude.html
(Начало в №7 от 21.02.18)
Профессор Национальной академии изобразительного
искусства и архитектуры, член-корреспондент НАН Украины
Лариса Павловна СКОРИК преподает без малого 50 лет. Один
из самых ярких политиков первых лет независимости, она все
так же экспрессивна, категорична и принципиальна. В этой
хрупкой, миниатюрной женщине по-прежнему чувствуется
стальной стержень и то, что русские называют внутренним
благородством, а ее земляки-галичане — словом «шляхетність».
«Маму» Народного руха, закаленную в парламентских баталиях
первых лет украинской независимости пугает будущее страны.
Опыт событий последних лет подсказывает, что делать прогнозы
об этом будущем — занятие неблагодарное и бессмысленное. Но
у кого еще, как не у архитектора, спросить: что же мы построили
за 27 лет независимости и что продолжаем строить?

«МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ»
ОТ ЭЛИТЫ
— Существует ли в нынешней
ситуации возможность
спасти страну от диктата
посредственности? Вы ведь
всегда были оптимисткой...
— Не знаю, можно ли ее спасти, потому что как таковой государственности я не наблюдаю.
Мы обнажили такие стороны
своего «менталитета», своих «абсолютных возможностей», что я
уже перестала быть оптимисткой.
Когда случился первый майдан, и
потом все схлынуло — у меня еще
были надежды. Но оказалось, что
это только репетиция. А в 2013 г. я
сказала себе: «Это конец!» По моему глубокому убеждению, мы наблюдаем необратимый процесс, и
надеяться можно только на чудо.
Логика и анализ здесь неуместны.
— Вы по-прежнему заместитель
председателя Украинского
общества охраны памятников
истории и культуры?
— Что вы, боже упаси! Как
только начались все эти волюнтаристские забавы, а в руководство ввели каких-то подозрительных личностей наподобие
Богдана Кожушко — банального
карьериста, не имеющего никакого отношения к архитектуре,
я оттуда ушла. А вскоре ушел и
Петр Толочко. И судя по тому,
что творится в Киеве, этого общества просто не существует.
— Что сегодня у вас вызывает
особенную боль и тревогу —
не как у известного ученого
и общественного деятеля, а
как у человека, живущего в
Украине?
— Сегодняшний день у меня
вызывает стойкое чувство стыда.
Пронзительного стыда за то, что
у этого народа, микрочастицей
которого я являюсь, нет не просто
никакого государственного мышления, но даже желания выработать в себе хоть какой-то иммунитет государства. Потому народ
и выбирает себе таких поводырей,
которые им манипулируют.
Конечно, есть и вполне адекватные люди, но они, как и я,
не могут найти оправдания слу-

чившемуся. Есть один только
довод — очень хотелось власти,
денег и очень хотелось получить
во владение эту вотчину, которая
как бы называется Украиной, но
которую они не любят. Я испытываю стыд за то, что у нас такая
«элита» — это слово не предполагает низость и ничтожность.
— Недавно эта элита приняла
закон о реинтеграции
Донбасса. Что вы думаете
о самом законе и его
возможном влиянии на
ситуацию в стране?
— Никак он не повлияет. Все
делается ради того, чтобы создать иллюзию деятельности. Подобная реинтеграция нереальна,
невозможна и совершенно бесперспективна. Они постоянно
делают вид, создавая «мыльные
пузыри». Разве то, что они проводят, можно назвать реформами? Это совершенно бредовые
действия, которые не входят ни
в одну классификацию реформ.
Потому что реформы предполагают улучшение. А где мы видим
улучшение, в какой сфере?

ШАРИКОВЫ И ШВОНДЕРЫ
НАШЕГО ПЬЕМОНТА
— Близкий к Администрации
Президента политтехнолог
Тарас Березовец так
высказался в отношении
Донбасса: «Наша стратегия
должна быть четкой. Это
регион, который уважает
силу. И этим людям силу надо
показывать. Если мы зайдем
и скажем, что всех прощаем,
— мы уважения не заслужим.
Мы должны наказать тех
людей». Вы три года жили на
Донбассе. Какие впечатления
остались о нем?
— Да что они вообще знают о
Донбассе? А я очень много знаю о
нем. Я попала туда по распределению после Львовского политехнического института, и мне отлично
там работалось и спокойно жилось
на среднестатистическую зарплату молодого специалиста. Прежде
всего потому, что там не было стукачей, и благодаря людям, которые
были в истинном смысле слова
интеллигенцией. Я говорю не о

каких-то абстрактных дончанах, а
о культурно-научно-технической
интеллигенции
«Гипрограда»,
специалистах в сфере архитектуры
и технологий, с которыми мне довелось работать. Таких открытых,
образованных и надежных людей
я не встречала нигде. Тот же Фима
Звягильский был тогда горным
инженером на шахте — прекрасный специалист, большой умница.
А какие потрясающие архитекторы 30-х там были, какие
прекрасные конструктивистские
строения они создавали! Если вы
знаете, вся западная современная архитектура началась с советского конструктивизма 30-х
годов, который сначала был «бумажным», потому что у молодого государства не было денег это
воплощать. Но создавались прекрасные проекты, которые разлетались по всему миру, их перепечатывали в журналах.
— Лариса Павловна, вы
коренная галичанка.
Некоторые ваши земляки
считают именно галичан
носителями «духовного кода
нации», истинными борцами
за Украину...
— ...а что они понимают в
Украине?! Мне стыдно за родителей, воспитавших таких
детей, которые сейчас бегают
по улицам, называя себя «активистами», а сами не знают, кто
они, откуда и чего хотят. Этим
детям можно вбить в головы любую мерзость, заставить кричать
какие-то дикие кричалки или
пролить чью-то кровь — и все это
при попустительстве родителей.
У меня чувство брезгливости к
этому дремучему невежеству и
невероятной провинциальности.
Вы мне говорите Галичина? Да
что вообще знают о Галичине так
называемые радикалы, которые
оттуда сейчас порасползались по
всей Украине? И в Харькове их
уже полно, и в Одессе, ну и, конечно, в Киеве.
Волею судеб случилось так, что
большинство коренных галичан
— тех, для кого такие понятия,
как честь, благородство и совесть, всегда были основополагающими, оказались изгнаны или
уничтожены. Их расстреливали,
высылали, вытравливали с родной земли. Еще в 30-е годы Василий Стефаник писал, что наша
интеллигенция там, в Галичине,
«така маленька і миршава». Она
просто не успевала подняться —
ей сразу сносили голову.
В 1939-м после польской «пацификации» начались новые чистки
на землях, присоединенных к Советскому Союзу, и местная интеллигенция сразу оказалась под
прицелом НКВД. Потом началась
кровавая мясорубка войны, а после победы и массового выезда
городского польского населения
Галичина стала заселяться новым
контингентом — туда направляли
с востока врачей, учителей, научных специалистов. Активно под-

тягивались в города и массы главным образом местного гегемона.
Но своей элиты там уже практически не было. А те крупицы, что
оставались, растворились в среде
шариковых и швондеров, которые
укоренились на этой земле, стали
самоназываться «украинской интеллигенцией», а потом возомнили себя украинским Пьемонтом.
Что они сделали с моей Галичиной, во что ее превратили?!
Это даже не хуторянство. Это
тяжкая, самоуверенная провинциальность, которая расползлась
по всей Украине.
— Боюсь, такую точку зрения
разделяют немногие
ваши земляки. Когда вы в
последний были во Львове?
— После второго майдана я
не езжу туда, не могу. Молчать
у меня не получится, а приехать
и высказать им в лицо все, что я
думаю, — бесполезно. Да и рвать
остатки сердца не хочется. У меня
там есть единомышленники, но
их мало, и они затравлены, говорить об этом открыто боятся.

«НАМ ПОТРІБНІ ТАНКИ,
А НЕ ПЕНЗЛІ!»
— Вы — депутат Верховной
Рады, что называется,
«первого призыва». Это
было время эйфории,
надежд, зарождения Руха,
грандиозных планов. Кого
тогда в Раде было больше
— искренних романтиков,
которые хотели и умели
строить, или стяжателей и
конъюнктурщиков, почуявших
запах власти и денег?
— Романтиков там было минимальное количество. Остальные
маскировались под романтиков,
но на деле оказались гнусными прагматиками. Спустя два
года пребывания в Раде я сделала для себя четкую сегрегацию,
осознав, что искать там романтические идеи просто не у кого.
Практически все выполняли «заказ», все сидели на грантах и совершали «оборудки».
Был, правда, там человек, о
котором у меня до сих пор душа
болит, Богдан Котик. Единственный из всей львовской депутации,
он совершенно не вписывался в
общий формат, может, потому так
рано и ушел из жизни — сердце не
выдержало. Было еще пару человек, но я не буду называть имена,
потому что их заклюют.
— А если сравнить парламент образца 90-го с нынешним? Не в
плане е-деклараций, а в плане
качественного, так сказать,
состава? Произошли какие-то
трансформации в сознании
людей, идущих во власть?
— Я вам такой эпизод расскажу.
Когда уже стоял майдан, сюда, в
академию, приходили агитировать студентов. Я вышла к ним,
смотрю, знакомый депутатик с
косичкой стоит и агитирует. Как
только увидел меня, сразу ретировался. Одна девчурка рядом с ним
держала плакат: «Нам потрібні
танки, а не пензлі!» Я подошла
к ней, спрашиваю: «Ти звідки?»
— «Я з майстерні Стороженка».
Моих студентов там не было, потому что я им всегда говорила:
«Если вы хотите стать патриотами,
станьте хорошими профессионалами». Остальным собравшимся
я сказала: «У вас есть возможность
сделать свой выбор: или майдан —

или учеба в академии». Были там и
эмоции, и стычки.
И вот когда это произошло, мне
один из депутатов — он родом из
Ивано-Франковска — сразу прислал эсэмэску: «Ларисо! Я дякую
вам, що є хоч одна людина в цьому
суцільному потьмаренні мізків». Я
ответила: «Вони руйнують державу
і зрозуміють це дуже швидко, але
буде пізно». Это к вопросу о трансформации в депутатском сознании.
Придя в парламент, я была потрясена количеством стукачей и
агентов госбезопасности в Демократическом блоке — почти 90%!
Количеством людей непорядочных и нечестных, которые через
депутатскую комнату ездили с
большими клетчатыми сумками
в Турцию. Когда я все это увидела, мне скверно стало! Более
того, они все брали ссуды, собственный бизнес заводили и мне
постоянно предлагали, говорили: «Ты что, собираешься сидеть
на этой нищенской зарплате?!»
— Это правда, что вы какое-то
время вообще не получали
зарплату в Верховной Раде?
— Депутатство тогда воспринималось мной как общественная
нагрузка. Я ведь пришла строить
независимое государство, Украину спасать! Мне стало ясно, что с
Горбачевым, с Ельциным ничего
хорошего у нас не получится, надо
быстренько от них уходить, и тогда, возможно, мы спасемся на этом
порыве. Я была слишком доверчива и наивна, верила в возможность
что-то изменить. А когда увидела
изнанку происходящего, вышла
из Руха — через полтора года пребывания в нем, хотя стояла у его
истоков. Ушла, когда поняла, что
под предводительством приспособленцев ничего не будет, никаких
перемен и никакой перестройки.
— Все ваши последующие
разочарования стали
причиной того, что вы дальше
не пошли во власть?
— Нет, я пошла, потому что
меня очень уговаривали. Особенно Леся Гонгадзе, с которой
мы до последних ее дней очень
дружили. Она просила: «Ляля,
ти повинна йти! Не можна лишати країну на цих спекулянтів!» В
Киеве мне тогда устроили аутодафе — особенно ополчился Демблок. Конечно, им не нравилось,
что я все вещи называла своими
именами и открыто говорила, что
о них думаю. И я решила баллотироваться во Львове, имея все
шансы победить. Но там получилась весьма интересная ситуация.
Вечером, накануне выборов,
позвонил мой доверенный: «Ляля,
включи телевизор!» А это была
суббота — день тишины, когда любая агитация запрещена. И вот я
вижу на экране — сидят красавцы:
Вячеслав Чорновил, Лесь Танюк,
Ярослав Кендзьор и Михаил Косив. Сидят и дружно агитируют
население Львова, чтобы, не дай
бог, за меня не отдали голос, потому что Скорик — это человек
деструктивный, который придет
и развалит парламент. Можете
себе это представить?! Когда мой
отец их увидел, он сказал: «Оце і є
наші люди. Не дивуйся, дитино!» Я
проиграла тогда своему сопернику всего около процента. Но была
очень рада этому. Потому что всегда точно знала: есть только одна
сфера, которая меня в этой жизни
греет, — искусство.
(Продолжение следует)
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"Тінь" і корупція в нашій країні нерозривно пов'язані між собою,
будучи справжнім "клондайком" для чиновників усіх рівнів

РЕЗОНАНС

ТІНЬОВА УКРАЇНА

МАЙЖЕ ПОЛОВИНА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПРОХОДИТЬ ПОВЗ БЮДЖЕТ
Олександр МИХАЙЛОВ

На тлі нескінченної жуйки про
"реформи" і "економічне зростання",
тема тіньової економіки в
інформаційному просторі України
якось непомітно відійшла на другий
план. Що, втім, і недивно - адже
"тінь" і корупція в нашій країні
нерозривно пов'язані між собою,
будучи справжнім "клондайком"
для чиновників усіх рівнів. Хоча
збитки держбюджету від "тіні"
обчислюються сотнями мільярдів
гривень щорічно. За словами
експертів, навіть часткова детінізація
економіки дозволила б нашій країні
повністю відмовитися від зовнішніх
кредитів, і в короткі терміни
виплатити всю заборгованість.
НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

Днями на офіційному сайті МВФ була
опублікована доповідь експерта МВФ
Леандро Медіни, і економіста Фрідріха
Шнейдера з Університету імені Кеплера,
згідно з яким середній розмір тіньової
економіки України складає 44,8% ВВП.
Як стверджують автори дослідження,
"загальний об'єм тіні" в Україні перевищує аналогічні показники в економіках
таких африканських країн, як Гвінея,
Нігер, Сенегал, Того і багатьох інших.
У своїй роботі економісти проаналізували період з 1991 року по 2015 рік і проілюстрували, як мінявся цей показник щорічно. Приміром, з 1991 року, коли тіньова
економіка України оцінювалася в 38,96%
ВВП, показник безперервно ріс, досягнувши пікової відмітки в 1998 році - 57% ВВП.
Потім пішла низхідна тенденція, яка тривала до 2008 року, - показник знизився
до 36,65%. Світова фінансова криза стала
причиною нового "підскоку" : впродовж
2009-2014 років рівень тіньової економіки
коливався в межах 39,2% - 43,5%.
У 2015 році (крайньому в дослідженні),
українська тіньова економіка як і раніше оцінювалася на рівні "африканських"
показників (42,9%), - і немає сумнівів,
що відтоді положення тільки погіршало. Так, згідно з даними дослідженнями міжнародної Асоціації АССА, в 2016
році Україна зайняла "призове" третє
місце у світі (45,16%) в списку країн з
найбільшою тіньовою економікою. Нас
обігнали тільки Нігерія з показником

48,37% і Азербайджан - 67,04%.
Для порівняння, в розвинених країнах показник знаходиться в межах від
7% до 15% ВВП (США, Нідерланди,
Японія, Швейцарія, Сінгапур).
Справа тут навіть не в тому, як швидко
зараз криміналізується економіка України. Річ у тому, що падає економіка офіційна. Причому рушиться вона настільки
системно і методично, що смерть українського автомобілебудування, що навіть
сталася нещодавно, офіційно зафіксована прес-службою "УкрАвто" (йдеться
про "консервацію" останнього великого автовиробника "АвтоЗАЗ"), пройшла
якось буденно і для широкої публіки не особливо помітно. Хоча в минулі часи
ця звістка викликала б справжній шквал
емоцій та цілий ряд скандалів.
Найгірше, що так йдуть справи не
лише в автомобілебудуванні. І цілком
природно, якщо викинутим на вулицю людям нема на що жити, то вони
або від'їжджають з країни, або йдуть в
тіньову економіку. І ще добре, якщо в

"статистичне підпілля", а не в зовсім явний кримінал. А які ще є варіанти?
Так що "африканські" цифри тіньового сектора на Україні, які зараз, швидше
за все, знову ростуть, - це усього лише
ілюстрація відчуження народу від держави (чи держави від народу?) - і не більше того.

ВІД НЕЛЕГАЛЬНОЇ ГОРІЛКИ ДО ТІНЬОВОЇ РІЛЛІ

На думку ряду експертів, своєрідним
"еталоном" тіньової економіки в Україні
вже давно є виробництво нелегального алкоголю. Про це говорили навіть на
останньому економічному форумі в Давосі - причому, причиною такого стану
речей там назвали "неефективну політику держави". Масштаби вражають: за
даними Всесвітньої Організації Охорони
здоров'я(ВООЗ), об'єм вживання незареєстрованого алкоголю в нашій державі - 5
літрів на кожного українця віком старше
15 років у рік. Якщо враховувати чисельність населення цієї вікової категорії,

5

громадяни України випивали, окрім
292 млн літрів легального алкоголю, ще
близько 200 млн літрів "пальонки", що
складає близько 3,3 тисяч залізничних
цистерн чистого етилового спирту. За даними компанії "Укрпиво", такі цифри залишаються актуальними і для 2018 року.
"За оцінками ринкових експертів, обсяги незареєстрованого (і тому неоподатковуваного) виробництва міцних напоїв
майже дорівнюють офіційним об'ємам.
Тобто бюджет недоотримує близько 10
млрд грн акцизного збору", - розповів
економіст Володимир Дубровський.
За його словами, сьогодні нелегальний алкоголь роблять не лише в домашніх умовах, але і на сучасних заводах.
Останні працюють в додаткову зміну,
уникаючи сплати акцизного збору. Таким чином, бездумне підвищення ставки акцизного збору і різке подорожчання
"казенки" обернулося тим, що за останні
три роки легальне виробництво горілки
скоротилося в півтора рази, - тоді як тіньовий ринок алкогольних напоїв тільки
за минулий рік виріс мінімум в 8 разів.
- Ринок міцного алкоголю пішов в
тінь. Більше 60% горілки сьогодні робиться нелегально… На це впливає, зокрема, і ставка акцизного збору, і мінімальна роздрібна ціна… Тіньовий ринок
горілки - це не лише підпільне і контрафактне виробництво, коли просто в
підвалі змішують спирт з водою. Значна доля тіньового алкоголю робиться
великими виробниками, працюючими
в третю-четверту зміни. Вони просто
не враховують свою продукцію, тобто
не платять за неї податки. Необдумано
збільшуючи акцизи, щоб наростити доходи до бюджету, держава тим самим заганяє виробників в тінь. Якщо тенденція триватиме, то незабаром тіньовий
ринок горілки досягне 80 - 90%, - констатує директор Асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко.
При цьому, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading
Ольги Івушкіної, на стагнацію легального
алкогольного ринку держава не звертає
уваги вже декілька років підряд.
По суті, "тінь" в тому або іншому ступені накрила практично всі сфери української економіки, у тому числі і сільське господарство.
"Сільськогосподарські культури висаджують на неофіційно орендовану землю, що складає майже 40% від усієї ріллі. За оцінками Всеукраїнської аграрної
ради, втрати доходів держбюджету від
тіньової сільськогосподарської діяльності можуть складати 40 млрд грн", стверджує економіст Дубровський.
Про це можна говорити нескінченно,
але в цілому картина до болю знайома: усім все відомо, але ніхто з цим посправжньому не бореться.

ПРО ЩО МОВЧИТЬ ТЕЛЕВІЗОР

"Рева-інформбюро" повідомляє

ПРО МОНЕТИЗОВАНІ СУБСИДІЇ
Кабінет міністрів
України впродовж 2018
року напрацює зміни,
необхідні для монетизації
субсидій на житловокомунальні послуги для
домогосподарств, заявив
"РБК-Україна" міністр
соціальної політики
Андрій Рева.
За його словами, нині уряд працює над змінами правил нарахування субсидій для населення.
"Правила нарахування субсидій
ми увесь час удосконалюємо. Ми
щороку приймаємо постанову за
підсумками опалювального сезону. Цього року ми теж готуємо

таку постанову, і теж будуть зміни",
- сказав міністр 26 лютого.
Він відмітив, що Кабмін для
введення монетизації субсидій
консультується з громадськістю.
"Бачив Якова Васильовича
Смолія, кандидата на посаду голови Нацбанку і нинішнього виконувача обов'язки, ми з ним зараз опрацьовуватимемо питання
створення спеціальних рахунків
для того, щоб перераховувати
людям кошти за житлово-комунальні послуги, щоб вони могли
платити з цього рахунку", - заявив Рева.
Він також додав, що монетизовані субсидії повинні виплачуватися домогосподарствам з

1 січня 2019 року. З 1 січня 2018
року в Україні був введений перший етап монетизації субсидій
на рівні постачальників послуг.
Учасники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Україні заявили, що
підготовлений
Міністерством
фінансів проект постанови про
монетизацію субсидій не відповідає очікуванням ОСББ.
"Глобально вимоги ОСББ залишилися непочутими. Завдання було: забезпечити виплати
громадянам у будинках ОСББ
з 1 січня 2018 року. Але запропоновані зміни знову затягують
об’єднання в круг "нарахувань і
(не) відшкодувань" пільг і субсидій і пропонують сусідові платити
за сусіда", - сказано в заяві.

ПРО ПЕНСІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ
Поетапне збільшення пенсій військовослужбовцям
здійснюватиметься згідно з фінансовими можливостями
Пенсійного фонду України. Про це заявив міністр соціальної
політики Андрій Рева.

"Цього року ми плануємо власних надходжень до Пенсійного фонду
208-210 млрд грн. Перед нами стоїть завдання - виплатити пенсії, які були
підвищені з 1 жовтня 2017 року. Проте, у нас є ресурс в межах 7 мільярдів
гривень, що ми його повинні використати для підвищення пенсій військовим на першому етапі в поточному році. І саме виходячи з цих можливостей бюджету, відмічаю, поетапне збільшення пенсій ми здійснюватимемо
з урахуванням наших фінансових можливостей", - заявив Рева.
Як відзначається, на першому етапі в 2018 році пенсії повинні вирости
в середньому на 1500 гривень, з першого січня 2019 року до цього показника повинні додатися ще 50% - 750 гривень. З 1 січня 2020 року, інформують в прес-службі, додасться ще 50%, тобто ще 750 грн.
Таким чином, відмічають у відомстві, доплата до пенсії військовим на
третьому етапі повинна вирости удвічі. В цілому, підкреслюють в Мінсоцполітики, перерахунок торкатиметься 498 тисяч військових пенсіонерів.
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Всім, хто думає сьогодні про краще майбутнє України,
всім чесним її громадянам слід єднатися

НАША ПОШТА

ШЕКСПІР
ПОЦІЛЮЄ В ДЕСЯТКУ
І ЩЕ РАЗ ПРО УКРАЇНСЬКЕ СЬОГОДЕННЯ –
ПИСЬМЕННИЦЬКИМ ПЕРОМ

ЦУГЦВАНГ
ПОРОШЕНКА
Якщо Порошенко підтримує реформаторські очікування
проєвропейської частини українського суспільства, він піде проти
інтересів своїх однодумців

Ярослав МЕНДУСЬ,
політичний радник віце-президента Європейського парламенту
Текст опубліковано з дозволу автора

Євген ЛУК’ЯНЕНКО

Перечитував з дружиною нещодавно сонети
Шекспіра. Один із них, здається мені,
доцільно навести повністю.
Сонет 66
Я кличу смерть: дивитися набридло
На жебри і приниження чеснот,
На безтурботне і вельможне бидло,
На правоту, що їй затисли рот,
На честь фальшиву, на дівочу вроду
Поганьблену на зраду в пишноті,
На правду, що підлоті навдогоду
В бруд обертає почуття святі,
І на мистецтво під п’ятою влади,
І на талант під наглядом шпика,
І на порядність, що безбожно краде,
І на добро, що в зла за служника!
Я від всього цього помер би нині
Та як тебе лишити в самотинні.
Переклад давній – Дмитра Павличка. Але думаю, що
сам перекладач усвідомлює, що це снайперський постріл з позицій сьогодення.
І тут приходять на пам’ять слова Левка Лук’яненка, мовлені з іншого конкретного приводу: ви гадаєте, що Павличко
вважає по іншому? – ні, тільки він вам про це не скаже.
Ну, - не скаже то й не скаже... Скажуть інші – Ліна Костенко, Іван Драч, Дмитро Іванов, Олександр Мороз, Леонід Горлач, Іван Білий... Серед них, майже з певністю, і
Левко Лук’яненко.
Це зараз, в силу життєвих обставин, з Левком Григоровичем ми, на жаль, не спілкуємось. А от у середині 90-х
дотепники з парламентського комітету свободи слова
розмістили нас, однофамільців і «різнополярників» (вислів когось із комітетчиків) в одному службовому кабінеті.
Як не дивно, ми потихеньку потоваришували, спільно і
продуктивно вирішували важливі завдання.
Якось Левко Григорович доволі рішуче навіть виступив на мій захист, коли я опублікував у пресі критику на
«допоміжний» для Верховної Ради американський центр
«Верховенство права» у Києві і коли проти мене почались
«розборки».
Згадую ще один епізод. Під законопроектом «Про
державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», над яким я працював, спочатку підписалось шестеро комуністів – п’ятеро з нашого
комітету і Борис Олійник, який очолював комітет закордонних справ. Саме через це, здогадався я з часом, проект ніяк не приймали до розгляду. І тоді я звернувся до
Лук’яненка. Левко Григорович хитрувато усміхнувся у
вуса і сказав: «Хочете затягти мене у свій партійний осередок? Не вийде.» Але законопроект підписав. Після його
підпису те ж саме зробили Петро Мовчан і ще четверо депутатів іншого табору. Ухвалений в РУ закон працював аж
досьогодні.
Прошу ще раз звернути увагу на два останні рядки
шекспірівського сонету:
Я від всього цього помер би нині,
Та як тебе лишити в самотинні.
Справді, всім, хто думає сьогодні про краще майбутнє
України, всім чесним її громадянам – «різнополярникам»
не треба помирати, бо вони не мають права лишати Батьківщину і один одного «в самотинні». Слід єднатися. Тільки таким чином написане пророче Шекспіром про українське сьогодення може стати лише предметом історико
– літертурних досліджень.

2018 рік розпочався для Петра
Порошенка невдало. Журналісти українського бюро радіо «Свобода» обнародували інформацію
про таємну відпустку президента
України на Мальдівах. За їхніми
оцінками переліт та проживання
протягом 6 діб у готелі Cheval Blanc
Randheli 6 дорослих та 2 дітей обійшовся майже у $500 тисяч.
Громадська думка в Україні розділилась: з одного боку, ні для кого
не секрет, що діючий президент
України входить у п’ятірку найбагатших українців, а, за оцінками інвестиційної компанії Dragon
Capital, навіть зумів збільшити свої
статки за минулий рік на 7%. Так що
тижневий відпочинок для себе і своїх близьких у цьому райському куточку начебто дозволити собі може.
Інша частина українців справедливо зауважила: в умовах триваючої російської агресії, окупації
Криму і частини Донбасу, коли
країна волає про військову і фінансову допомогу, – головнокомандувачу Збройних сил і главі держави
можна було б бути більш розважливим і прихильним до стандартів
поведінки, наприклад, європейського політикуму.
Одначе, навіть ця гучна дискусія
не змогла відвернути увагу від іншого чутливого питання, у якому,
як у краплі води, відображується боротьба старого і нового (постмайданного) в Україні. Йдеться
про зміст і долю Антикорупційного
суду. Цей суд є недостаючою ланкою у боротьбі із топ-корупцією, за
відсутності якої, зростаюча активність новостворених Національного антикорупційного бюро та
Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури нагадує роботу двигуна на нейтральній передачі: сотні
справ «зависли» без руху у нереформованих судах, жоден із знакових топ-корупціонерів не отримав
поки що судовий вирок.
Петро Порошенко був послідовним противником створення антикорупційного суду. У виступі на
міжнародному форумі YES у Києві
(вересень 2017 р.) він прямо заявив,
що антикорупційні суди існують
лише в Кенії, Уганді, Малайзії та
Хорватії і не довели свою ефективність. Натомість наполягав на створенні антикорупційної палати в існуючій судовій системі. Під тиском
проєвропейськи орієнтованої частини суспільства і західних партнерів
він змушений був начебто змінити
власну думку. Начебто, бо поданий
в останній день роботи парламенту у
2017 році законопроект про антикорупційний суд має на меті вихолостити ідею створення ефективного
судового органу для боротьби із топкорупцією, а, натомість, утворити
інститут, який буде чутливим до побажань діючої влади.

Двічі таку махінацію вже вдалося
провести стосовно Національного
агентства по запобіганню корупції та Державного бюро розслідувань. (У листопаді 2017 р. директор
департаменту НАЗК на брифінгу
обнародувала інформацію про виклики співробітників до адміністрації президента стосовно вибіркового оприлюднення висновків
перевірки декларацій високопоставлених чиновників).
Незважаючи на новорічні та різдвяні свята, розгорнулась гостра
дискусія стосовно президентського законопроекту. Дев’ять українських і міжнародних громадських
організацій вмотивовано оцінили
проект закону як такий, що суперечить висновкам Венеціанської
комісії і «не дозволяє забезпечити
незалежність
антикорупційного
судочинства».
Організація Transparency International назвала три головні проблеми
законопроекту:
1.Чистота відбору суддів під запитанням. Всупереч рекомендаціям
Венеціанської комісії роль громадської ради міжнародних експертів
свідомо занижена.
2. Підсудність Антикорупційного суду у проекті не включає всі
злочини, що перебувають у підслідності НАБУ. Натомість йому
на розгляд можуть направлятись
справи щодо злочинів з підслідності національної поліції чи Державного бюро розслідувань. Тим
самим суд можна буде «завалити»
справами, що не відносяться до
топ-корупції.
3. Завищуються вимоги до кандидатів у судді Антикорупційного
суду. Transparency International вважає, що це стане штучно створеною
перепоною для сформування суду і
початку його роботи.
Слідом за громадськими активістами з різкою критикою президентського законопроекту виступили
Міжнародний валютний фонд,
Світовий банк, Євросоюз.

Петро Порошенко опинився у
дуже непростій ситуації. 31 березня 2019 відбудуться чергові вибори
президента України. Країна фактично вступила у передвиборчий
рік. Вся передвиборча активність
команди чинного президента, яка
пов’язана із акумулюванням коштів, «зачисткою» інформаційного простору, переслідуванням
антикорупційних активістів і реорганізацією місцевих судів (із вибірковою переатестацією суддів)
має сенс, якщо Петру Порошенку
вдасться зберегти опору на своїх
прихильників у політико-бізнесовому середовищі. Для більшості із
них і запровадження електронного декларування доходів, і початок
роботи новостворених антикорупційних органів – стало справжнім
шоком. Завершення формування
антикорупційної тріади вони справедливо розцінюють як пряму загрозу олігархічному режиму, який
їм хоч і із втратами, але вдалося
зберегти після Революції гідності
2014 року. Петра Порошенка вони
сприймали як гаранта такого стану
справ. А тепер цей гарант втрачає
довіру у їхніх очах.
Гарною ілюстрацією реальних
настроїв серед депутатів парламентської більшості став діалог
журналіста
інтернет-видання
«Українська правда» із представниками фракції Блоку Петра Порошенка та «Народного фронту»,
зокрема,
екс-прем’єр-міністром
Яценюком: «Якийсь мудак з-за «бугра» прийде і буде розказувати нам,
як тут жити і будувати свою країну?
Вони зроблять свій ручний суд і це
все – кінець. Вони замкнуть вертикаль: НАБУ – САП – суд. Вони
там думають, що натиснуть на Порошенка, а він змусить нас усе прийняти. Але так не буде. Не в цьому
випадку».
Далі-більше: 23 січня група народних депутатів від правлячої коаліції зареєструвала законопроект,
яким намагається скасувати кримінальну відповідальність чиновників за незаконне збагачення.
Президент Петро Порошенко
опинився у цугцванзі. Якщо він
підтримує реформаторські очікування проєвропейської частини
українського суспільства, – він діє
всупереч корінним інтересам своїх
однодумців, а реалізуючи запити
свого політико-бізнесового оточення, – ризикує опинитися у стані
ворогів Майдану.
Три роки тому його попередник
піддався тиску Росії та свого оточення, знехтував євро-очікуваннями громадян і закінчив ганебною
втечею до Ростова-на-Дону.
Яким буде вибір Петра Порошенка у начебто іншій, а, насправді,
вельми схожій ситуації – побачимо
зовсім скоро.

НАША ДОВІДКА

Ярослав Петрович МЕНДУСЬ
Більше десяти років
був радником голови
парламенту О.Мороза
та керівника СПУ, входив у склад Політвиконкому СПУ, був народним
депутатом. Він принципово розійшовся поглядами з «оновлювачами
СПУ», боровся за збереження партії як єдиного
представника сучасних
лівоцентристських сил
в Україні. Коли олігархічна влада і залежні

від неї «оновлювачі» добилися вилучення СПУ
з політичного простору України, Я.Мендуся,
знаючи його підготовку,
запросили на роботу в
структури Європарламенту. Нині він політичний радник віце-президента Європарламенту,
орієнтує керівництво
цього міждержавного
інституту на об’єктивну
оцінку того, що відбувається в світі, Європі

(і Україні, зокрема).
В тій об’єктивності
легко можна переконатися зі змісту уривків з
його публікації в низці
зарубіжних видань.
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ДОМАШНІЙ КЛУБ

Маленькие и полезные хитрости помогут каждой хозяйке

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Затем сними с огня и держи посудину в приготовленном растворе несколько
часов. После этих процедур
нагар снимется очень легко.
▶ Бисквит получится с
ровным верхом, если смазывать только дно формы,
а боковые края оставить
сухими. Слишком щедрое
смазывание помешает коржу равномерно подняться.
▶ Чтобы пятна на кухонных полотенцах исчезли,
воспользуйся
микроволновкой. Намочи грязное
полотенце водой и хорошенько натри хозяйственным мылом. Помести в
полиэтиленовый
пакет,
завяжи и прогрей на средней мощности 2–3 минуты.
Осторожно вытяни горячий пакет и сполосни ткань
в чистой воде.
▶ Чтобы пустые пластиковые контейнеры не приобрели неприятный запах
при хранении, насыпь в
каждый щепотку соли.
▶ Если суп оказался
пересоленным, положи в
него большую очищенную
картофелину, она впитает
лишнюю соль.
▶ Маленькие и полезные
хитрости помогут сделать
драники красивого золотистого цвета с хрустящей
корочкой. Для этого натри
в картофель 3–4 головки
лука и добавь 1 столовую
ложку сметаны. В готовое
тесто положи несколько ложек подсолнечного масла,
так ты используешь меньше
во время обжаривания.

ПОЛЕЗНЫЕ ХИТРОСТИ

▶ Нежнейшая яичница
получится если жарить ее
на воде. Налей в сковороду воду до половины и дождись пока она закипит.
Аккуратно, чтобы не потекли желтки, разбей яйца
в кипяток и накрой крышкой. Через 2 минуты блюдо
готово!Перед подачей добавь к яйцам соус: 3 столовые ложки оливкового
масла или сливок смешай
с 1 зубчиком чеснока и 1
чайной ложкой лимонного
сока, тщательно перемешай. Эта нежнейшая яичница обязательно понравится твоим близким.
▶ Остывшую пиццу или
пирог разогревай в микроволновке со стаканом воды,
она будет испаряться и блюдо не будет пересушенным.
▶ Свежую выпечку или
хлеб можно хранить в морозилке, после разморозки они будут такими же
мягкими. Перед замора-
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тушенных блюд. В салаты
оттаявший лук лучше не
класть.
▶ Отмыть блендер после приготовления тяжело.
Чтобы облегчить задачу,
налей в емкость немного теплой воды с моющим средством и включи на несколько секунд. Осталось только
сполоснуть водой!
▶ Лучшее место для хранения имбиря — морозилка. Он будет дольше
оставаться свежим, а замороженным его легче натирать на терке.
▶ Храни грибы в бумажном пакете. В полиэтиленовых образуется конденсат,
влага приводит к мучнистой росе и грибы портятся.
Лучшее место для хранения
— темное, сухое, прохладное место.
▶ Чтобы очистить сковороду от застарелого жира и
нагара, прокипяти ее в специальном растворе. Возьми
500 гр кальцинированной
соды, брусок хозяйственного мыла и 200 мл силикатного клея. Наполни большую емкость водой так,
чтобы она полностью покрывала сковородку, и поставь нагреваться.Насыпь
соду и мыло, натертое на
терке. Хорошо перемешай,
мыло должно раствориться.
Помести в раствор сковородку, доведи до кипения
и нагревай еще 15 минут.

живанием замотай изделия
пленкой или помести в герметичный пакет.
▶ На случай непредвиденных гостей, сделай заготовку для печенья которое можно приготовить на
сковородке. Сделай плотное песочное тесто. Добавь
любую начинку — орехи,
цукаты, изюм, мак. Из теста скатай колбаску или
параллелепипед, замотай в
пищевую пленку и отправь
в морозилку. В морозилке
такая заготовка может храниться до 4 месяцев. Нарезай печенье толщиной 5 мм
когда тесто слегка оттаяло.
Выпекай на сухой сковороде на минимальном огне,
обжаривая с 2 сторон, или
10 минут в духовке при 180
градусах.
▶ Если бульон получился
слишком наваристым, заверни несколько кусочков
льда в бумажное полотенце или салфетку и проведи
ею по верху блюда. Бумага
впитает лишний жир, лед
быстро его охладит, и он
останется на салфетке.
▶ Чтобы выжать больше
сока из апельсина, сначала
охлади его, а потом помести в микроволновку на 20
секунд.
▶ Перед нарезкой положи лук на 30 минут в морозилку. Этот способ избавит
тебя от слез во время приготовления жаренных или

БАБУШКИНА АПТЕКА

ЕСЛИ БОЛИТ ЗУБ
Зубная боль – одна из самых неприятных,
а для некоторых и вовсе самая кошмарная
напасть, которая по закону подлости случается
тогда, когда визит к стоматологу не возможен
или не предвидится в ближайшее время. В
помощь таким страдальцам мы составили
список домашних средств, которые помогут
уменьшить зубную боль.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Распиливание женщины пополам. 5. «Говорящая» буква кириллицы. 7. Советский
«Шаттл». 9. Человек, исправляющий ошибки фортуны. 11. Читаемое без уважения к нему. 13.
Едва вылупившийся росток. 15. Словесная дуэль раздраженных соседей. 20. Грамматические
законы оптом. 21. Гектарный процент. 23. Королевой ее была Людмила Добрыйвечер в известном кинофильме. 25. «Западня» для слонопотама. 26. Смещение по фазе. 27. В Таиланде
существуют школы для обезьян, а что их учат собирать в этих школах? 30. Райское хранилище
для мыши. 33. Полумужик, полуконь. 34. «Близкий родственник», в котором можно хранить бумаги. 35. Смерч, куролесящий над сушей. 36. Приютный синоним. 37. Какое чувство приносит
доход владельцам казино? 38. «Производное» грязи, если вспомнить поговорку.
По вертикали:
1. Ловелас в юбке. 2. Что гонят, вешая лапшу на уши? 4. Человек, которого вызывают на ковер. 6. Галька-великан. 8. Команда, ограничивающая просторы собачьей жизни. 10. Фортуна
по-русски. 12. Возглас, уместный после удачного прыжка в высоту. 14. Способ улучшить демографическую ситуацию. 16. «Пряный» дипломат. 17. «Кремлевский мечтатель». 18. Имя болгарского памятника русскому солдату. 19. Киношный город Франции. 20. Слабоалкогольная
точка в Лондоне. 22. Железо с подмоченной репутацией. 24. Искусство терзать бумагу. 27.
Разновидность какого головного убора в народе называют «аэродромом»? 28. Землеройное
дело. 29. Забугорный пионер. 30. Лагерь советской пионерии. 31. Танковый прикид. 32. Что
галчонок украл у почтальона Печкина?
2

4
5
6
7
8
9
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11
12
13

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
3. Фокус. 5. Глаголь. 7. Буран. 9. Шулер.
11. Чтиво. 13. Всход. 15. Перепалка.
20. Правописание. 21. Ар. 23. Бензоколонка. 25. Яма. 26. Сдвиг. 27. Кокос. 30. Амбар.
33. Кентавр. 34. Папка. 35. Тромб. 36. Убежище. 37. Азарт. 38. Князь.

1
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По вертикали:
1. Соблазнительница. 2. Пурга. 4. Клоун.
6. Валун. 8. Место. 10. Авось. 12. Гоп. 14. Деторождение. 16. Посол. 17. Ленин. 18. Алеша. 19. Канн. 20. Паб. 22. Ржа. 24. Оригами.
27. Кепка. 28. Копка. 29. Скаут. 30. Артек.
31. Броня. 32. Рубль.

◆ Если зуб прихватило внезапно, можно прибегнуть к
отвлекающему методу. Собрав в щепоть указательный,
большой и средний палец, надавите с силой на виски до
ощущения боли. Продержаться нужно 40-50 секунд. После краткого перерыва повторите маневр еще 2 или 3
раза. Зубная боль отступит, освободив место для височной, которая к счастью быстро пройдет.
◆ Если есть водка, наберите ее в рот, но не глотайте. Задержите огненную жидкость в области больного зуба секунд на тридцать, после чего выплюньте. Ощущения не из
приятных, да еще и печет неслабо под языком, но зато некоторое количество алкоголя впитается в десны, от чего
нерв должен онеметь.
◆ Если под рукой вы найдете йод, начертите йодную
сетку на той щеке, которая ближе к больному зубу.
◆ Добавьте две капли йода в коктейль из воды и пищевой соды. После чего тщательно прополощите рот, особое внимание, уделяя болевой зоне.
◆ Сделайте компресс, смешав с водой порошок имбиря.
Должно получиться некое подобие кашицы: пропитайте
ею ватный тампон и положите его на зуб. При этом он не
должен касаться десен. Зубная боль должна утихнуть через несколько минут.
◆ Если приложить к десне в области больного зуба
очищенный от соли кусочек сала , боль утихнет через
15-20 минут. Никто не в состоянии дать однозначного
ответа, в чем же тут заключается волшебство, но факт
остается фактом – помогает, и довольно эффективно.

КРОССВОРД
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Свинные рулетики
с начинкой
Ингредиенты: 5 кусочков свиной отбивной, 1 головка лука, 1 морковь, 1 болгарский перец, 1 пучок петрушки, сушеные восточные специи, соль, перец,
растительное масло для обжаривания
Приготовление: Морковь натереть на
терке, лук и болгарский перец мелко нарезать. На растительном масле обжарить лук
и морковь, добавить болгарский перец,
соль, специи, немного обжарить все вместе, добавить мелкорубленую петрушку.
Мясо вымыть, просушить. Каждый кусочек
свинины посолить, поперчить и отбить.
На мясо сверху выложить начинку и скрутить рулетом. Форму для запекания слега
смазать растительным маслом, выложить
рулетики из свинины. Если осталась начинка, ее тоже можно добавить. Накрыть
форму для запекания фольгой и поставить
в разогретую до 200 градусов духовку на
30 минут. Затем фольгу снять и запекать
рулетики из свинины еще 15-20 минут. Начинку можно использовать любую на Ваш
вкус. Рулетики получаются очень вкусными и сочными.

Картошка фри
по-домашнему
Ингредиенты: крупный картофель –
5-6 штук, масло растительное – 300 мл.,
соль и специи по вкусу

Приготовление: Картофель тщательно моем с губкой. В зависимости от сорта, клубни можно не очищать от кожуры.
Это касается тонкокожих сортов с низким
содержанием крахмала. Любой другой
картофель лучше очистить. Нарезаем
картошку тонкими брусочками. Можно
воспользоваться и овощерезкой. Подготовленный картофель выкладываем на
противень с пергаментом. Отправляем
в разогретую до 180 градусов духовку на
15 минут. Когда картофель поменяет цвет
и станет мягким достанем его из духовки
и дадим остыть. Наливаем масло во фритюрницу. Вместо нее подойдет и глубокая
сковорода или чугунный казан. Главное,
чтобы масло полностью покрывало картофель во время жарки. Жарим фри небольшими порциями до золотистого цвета.
Готовый картофель выкладываем на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира.
Затем солим и по желанию добавляем
любимые специи. Подаем с кетчупом или
кисло-сладким соусом.

Твороженофруктовое суфле
Ингредиенты: творог – 250 грамм
(1 стандартная пачка),1 яйцо и 1 белок, сахар
– 1 стол. л. 1 банан и 1 яблоко (фрукты можете добавлять и комбинировать какие угодно)
Приготовление: Яйца необходимо
взбить вместе с творогом. После этого нужно нарезать фрукты кубиками и добавить
их к взбитым яйцам. Также добавить сахар.
Теперь остается нашу вкусноту отправить в
микроволновку. При мощности 750 Вт вам
хватит 3 минут для приготовления супер-завтрака. Как только верх станет плотненьким,
творожно-фруктовое суфле готово!
Можно украсить суфле корицей или вареньем.
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8 Х-ФАЙЛИ
АНТАРКТИДА.
“За правду і справедливість”

Была ли «антарктическая цивилизация»?

ТАЙНЫ ШЕСТОГО КОНТИНЕНТА
По материалам:Тайны ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ, перевод Зинаиды БОБЫРЬ

Среди значительных проблем, которые поставили перед современной наукой
новейшие открытия и исследования древних мифов, находится загадочная
цивилизация, развившаяся около 10 тысяч лет назад в Антарктике. Как же возникла
гипотеза об «антарктической цивилизации»?
В 1929 году турецкий археолог Хилил Эдем нашел в библиотеке бывшего
императорского дворца Толкани (ныне музей) половину карты мира, составленной
Пири Рейсом в 1513 году. Обсуждение этой карты началось только в 1957 году, когда
один из специалистов, занимавшихся этим вопросом – американец Арлингтон
Г. Маллори,– заявил, что в южной части карты Пири Рейса показаны контуры
Антарктики, невероятные по своей точности. По каким источникам она составлена?
На карте – побережье Антарктиды, освобожденной от ледяного панциря. Откуда
турецкий адмирал мог заимствовать это изображение?
Сегодня многие участки побережья не просматриваются визуально, а
определены с помощью специальной аппаратуры. Это
открытие было подтверждено исследованиями и других
специалистов. «Легенда»,
окружившая карту Пири
Рейса, начала расти. Так как
на карте показаны горы, в
настоящее время скрытые
под тысячелетними льдами,
то легко было заключить,
что Пири Рейс пользовался
картой, прототип которой
был создан 10 тысяч лет
назад в Антарктике, цивилизацией высокоразвитой,
но исчезнувшей по неизвестным причинам,
вероятно, в связи с похолоданием климата.
Едва эта гипотеза была сформулирована, как
подверглась яростным нападкам со стороны
некоторых географов, требовавших «отделить» действительность от вымысла. Однако
на этом дело не закончилось.
Американский ученый Чарльз Г. Хепгуд выдвинул интересную гипотезу. Он нашел, что система проекции, основанная на
сферической тригонометрии, по-новому
освещает греческую античность. На карте указаны острова Маражо и Фаолкленд,
открытые позже, река Атрата в Юкатане, неизвестная в ту эпоху, и горы Анды, в то время
не исследованные. Что касается Антарктики,
то ее очертания соответствуют «профилю»
субледниковой эпохи, определенному с помощью новейшей техники.
Изучая и другие древние карты, Хепгуд
сделал поразительные открытия. Так, на
карте Оронтия Финнея, созданной в 1531
году, есть очень точное изображение Антарктики, где имеются не только горы, но и реки,
отложения которых образовались в умеренном климате, а их возраст исчисляется 6
тысячами лет. На другой карте, составленной
Андреа Бенинказа, ясно показаны ледники
Скандинавии в тех границах, в которых они
существовали около 14 тысяч лет назад (по
данным современной географии).
В связи с ледниками интересно вспомнить,
что на древних картах, например, карте Птолемея Александрийского, указаны ледники
в Скандинавии и в Германии. Кто в античную эпоху или в средние века слышал или
говорил что-нибудь о ледниковом периоде?
Как разгадать эту загадку? Чем объяснить,
что очертания Антарктики переданы с такою
точностью, а Европа покрыта льдами? Вполне
логично было заключить, что речь идет о цивилизации, развившейся 10 тысяч лет назад в
Антарктике и затем почему-то исчезнувшей.
Профессор Хепгуд выдвинул теорию, со-

гласно которой «вся поверхность Земли равномерно перемещается относительно ядра
в направлении к северному европейскому и
американскому полушарию». Цивилизация,
которую мы условно назовем «антарктической», достигла высокой степени развития в области математики, астрономии и географии.
Когда она исчезла, все ее познания перешли
к тем народам, которые мы считаем древними; этот переход совершился либо в виде
научных истин, якобы спонтанно открытых
этими народами, либо в виде так называемых
параллельных мифов. Мифология народов, разделенных большими расстояниями,
параллельные мифы (эпос о Гильгамеше,
библейское сказание о Ное) и результаты
некоторых научных исследований в области
климатологии, гидрографии и археологии –
все это говорит в пользу гипотезы о потопе.
Мифы индейцев Киче, племен Мексики и
Венесуэлы, древних персов (в Зенд-Авесте),
древних индийцев (Рига-Веда) и египтян
(упоминаются у Геродота) утверждают, что
потоп сопровождался и другими грозными
явлениями, и прежде всего внезапным изменением климата. В некоторых мифах говорится, что «Солнце, Луна и звезды всходили один
раз в год, и весь год казался как один день».
Как известно, нигде на земном шаре, кроме
полярных областей, Солнце и Луна не восходят только раз в год. До катастрофы, воспоминание о которой дошло до нас в форме мифов,
климат был теплым. Потом произошло похолодание. Там, где земля давала по два урожая
в год, начались суровые зимы. Такое резкое
и неожиданное изменение климата можно
объяснить смещением земной оси. Когда же
все это произошло?
Данные точных наук говорят, что явление, которое мы называем «потопом», было
длительным. Пресноводные водоросли и вулканические формации, найденные на дне Атлантического океана, имеют возраст около 13
тысяч лет. Ниагара «родилась» тоже 13 тысяч

лет назад; примерно в ту же эпоху священное
озеро Титикака и порт Тиахуаиаку поднялись
на высоту 4 тысячи метров. Все эти странные
факты явно связаны с реальными движениями земной коры и наверняка сопровождались
вулканическими извержениями.
Дальнейшие данные можно получить
из календарей в различных частях света.
Расчеты показывают, что они начинают
свое исчисление от какого- то чрезвычайно
важного события, начавшегося в 11 652 году
до нашей эры и закончившегося в 11 542
году, то есть продолжавшегося 110 лет. Все
объяснения, которые можно дать этому факту, остаются в области гипотез. Приведем ту,
которая кажется нам наиболее приемлемой.
Важное «событие», о котором идет речь и
которое мы считаем потопом, подготовлялось очень долго. В течение многих сотен или
даже тысяч лет Земля приближалась к окончательной катастрофе. «Вступлением» к ней
были вулканические извержения, которым
геология приписывает возраст около 13 тысяч
лет. Затем начался период дождей и все более обильных снегопадов; разгул слепых сил
природы привел наконец к завершению этой
цепи катастроф – смещению земной оси со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
Заметим, кстати, что мифы тоже говорят о
резком изменении климата и о возникновении полярных условий. Они ясно указывают,
что до катастрофы люди жили на территориях с теплым климатом, который затем превратился в холодный. А единственная часть света, где климат был сначала теплым, а потом
сделался полярным,– это Антарктика.
Исследования показывают, что речные
отложения в Антарктике образовались в течение 6 тысяч лет в условиях умеренного климата. Значит, похолодание происходило постепенно. Когда же холод стал нестерпимым
для населения, привыкшего к теплу, «антарктики» покинули свою страну. Это кажется
тем более возможным, что «у некоторых индейских племен и поныне сохраняется ставшее легендой воспоминание о вынужденных
странствованиях по ледяным полям «замерзших океанов». Можно даже предполагать, что
«антарктики» знали об эволюции ледников на
севере, то есть в Европе и Америке, где к этому
времени теплые воды Гольфстрима положили
конец ледниковому периоду и где начали освобождаться обширные области, пригодные для
жизни и продолжения (хотя и на более низком
уровне) тысячелетней антарктической цивилизации. Те, кто пережил катастрофу, унесли
с собою, чтобы спасти, все достижения своей
науки. Они передавали свои познания окружающим племенам, считавшим их существами сверхъестественными и приписывавшим
им божественное происхождение. «Антарктики» полностью ассимилировались с окружающими первобытными племенами...
Почему произошла катастрофа? Трудно
представить себе, что земная ось изменила
свое положение внезапно. Теория американского профессора более правдоподобна. Из нее
логически следует, что сдвиг земной поверхности к югу привел к таким же последствиям,
что и смещение земной оси: области с теплым
климатом приблизились к полюсу и «похолодали», а северные области передвинулись
к экватору и потеплели. В рамках крупных
тектонических движений не исключается и
изменение наклона земной оси, происходившее тоже постепенно. Похолодание климата
привело к тому, что снег, сначала бывший для
«антарктиков» предметом удивления, перестал таять и сделался «вечным», заставив обитателей этой страны уходить оттуда.
Трудно нарисовать хотя бы приблизительную картину этой трагедии. Ведь само существование этих загадочных «антарктиков»
гипотетично, и мы ничего не знаем об их организации, образе жизни и т. д. Решающее слово
в раскрытии этой великой загадки принадлежит археологическим исследованиям.
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Статут партії, сформоване її керівництво.
Головою партії обрано Олександра МОРОЗА,
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