Ƚɚɡɟɬɚɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɚ
ɨɪɞɟɧɨɦɋɜɹɬɨɝɨ
Ɋɿɜɧɨɚɩɨɫɬɨɥɶɧɨɝɨ
ɤɧɹɡɹȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ
ȼɟɥɢɤɨɝɨ,,,
ɫɬɭɩɟɧɹ

28 липня – 3 серпня 2021,

№

30 (Vol. XXVІ)

ВСЕАМЕРИКАНСЬКА УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ГАЗЕТА • ВИХОДИТЬ ЩОТИЖНЯ • ВИДАЄТЬСЯ З 1996 РОКУ

MICHIGAN

OHIO

NEW JERSEY

MARYLAND

NEW ENGLAND

AMERICAN

UKRAINIAN

W E E K LY

N AT I O N W I D E

N E W S PA P E R

ILLINOIS

773-751-2320
Українське Телебачення
у Вас Вдома!
ǑǔǏǄǚǗǕǴǭǗǛǝǑǛǚ
ǴǭǚǕǔǩǗǕǙǕǟǍǝǕǡǍǙǕ

Нерухомість – купівля/продаж
16 років в Чикаго і передмістях!
Працюю з моргечними агентами,
адвокатами, інспекторами.

Звертайтеся!
Ви в надійних руках!

Olga Horechko
Реалтор/ Брокер

708-359-7617
Розмовляю українською, російською, польською

Phone: 77 3- 6 9 7-3 9 2 2 • ukraine@mediatorchicago.com • www.chasipodii.net • ISSN 15486753 #30 (V. XXVІ)

2

РЕКЛАМА

ЧАС І ПОДІЇ
#30 I 07.28.2021

ЧАС І ПОДІЇ
Назар Мухачов,
Київ.
Спеціально для
«Час і Події»

У

года президента США
Джо Байдена та канцлера Німеччини Ангели
Меркель вкотре показує
нам реальне ставлення
міжнародних гравців до
України. На відміну від
більшості «патріотичних»
політиків чи «правдивих»
журналістів українських
ЗМІ – україноцентричні
патріоти говорили про це
вже дуже давно, а не тільки
зараз. Адже це стало очевидним вже у 2014 році.

Я особисто пам’ятаю один
цікавий епізод: Ольга Галабала, співкоординатор Громадського сектору Євромайдану,
(зараз – Ольга Ситник) у 2014
році разом з Ганною Гопко
їздили до ЄС, спілкуватись із
європейськими політичними
лідерами. Це відбулося вже
після загибелі Небесної Сотні, втечі Януковича та нападу Московії на Україну. І от у
своєму виступі Ольга Галабала тоді сказала, що у нас горе:
стільки крові пролито, бюджет, обкрадений Януковичем, казна порожня, Московія напала - допоможіть нам,
бо московська загроза для
ЄС така ж велика. І не робіть
з нас сировинного придатка та ядерного могильника
Європи. Дослівно можу помилитись, але зміст слів був
такий. З того часу Ольгу вже
не допускали до спілкування
з міжнародними представниками, на відміну від тієї
ж Гопко, котра з 2015 року
стала офіційним захисником
та лобістом інтересів транснаціонального капіталу в
Україні. Саме Ганна Гопко, до
речі, заблокувала у 2015 році
дуже хороший законопроєкт проти виведення коштів
з України в так звані «офшори». Власне ситуація є дуже
показова – Захід показав, що
йому потрібні прислужники,
які торгуватимуть Україною
оптом і вроздріб, зберігаючи
при цьому антимосковську
псевдопатріотичну риторику.
Власне, остання тенденція зараз набрала особливої
потужності. І тут варто у
свідомості українців поставити далеко нериторичне питання: «Якщо політик проти Москви, то чи
стає він за Україну?».
Повертаючись до міжнародних відносин далі,
після цього візиту були
новини щодо продажу «містралів» Францією – Росії.
Московські гроші для ЄС не
пахнуть, навіть якщо вони
политі українською кров’ю!
І з цього моменту починається те, що при здоровому глузді мало б викликати
надзвичайне обурення. Але
всі політики та ЗМІ просто
промовчали, наплювавши
на правду, чесність та вже
пролиту на той момент
українську кров. Побудова
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Україна в міжнародній політиці:

суб’єкт чи ресурс?

кар’єри, прагнення заручитись західною підтримкою,
заробити грошей, зокрема і
через торгівлю на крові і т.д.
– ось справжні мотиватори
«українських» політиків.
І отут ми вже підходимо до
найцікавішого - впливу Ангели Меркель на Порошенка у
2014. Саме Меркель настільки тиснула на Порошенка – і
відбувся наказ про одностороннє припинення вогню з
20 по 27 червня. Порошенко
тут вжив цікаве формулювання: «щоб сепаратисти могли
скласти зброю». Розповім
детальніше, що означав цей
наказ – відступ з околиці Луганська, з якого вже втекли
всі московські колаборанти,
а добровольчий батальйон
«Айдар» вже зайшов у місто і
міг його зайняти дуже швидко, разом з підрозділами ЗСУ.
Відступ підрозділів, які могли
реально зачистити Донецьк,
про що кричала московська
агентура в інтернеті. Два
місяці до Іловайська. ЛНР,
ДНР - ще не набрали такої
сили, Кремль ще не встиг їх
напомпувати зброєю, своїми кадровими офіцерами,
регулярною армією, ще навіть структур управління
не створив. Гадюку можна і
треба було задушити, випалити вогнем. Але Порошенко
дає наказ про одностороннє
припинення вогню, а колаборанти «дуже неочікувано»
зброю не склали, а навпаки
– перегрупувались, отримали багато чого з Росії, Гіркін
перейшов без перешкод зі
Слов’янська (колону легко
могли знищити!) і т.д. Якби це
все було зроблено, то Іловайського котла просто не було
б!

ливості побудови «газових
потоків» і т.д. – взагалі не
було б. Росія в міжнародному просторі не є агресором,
бо зрадники Порошенко й
Турчинов не ввели воєнний
стан!!!
Плюс – початок консультацій по Будапештському
меморандуму, які повинна
була запустити Україна, направивши відповідні дипломатичні ноти у посольства
США та Великобританії. Саме
ноти, а не заяви чи звернення, адже нота – дипломатичний документ, який потребує обов’язкової відповіді.
Єдині, хто про ці всі речі
говорив публічно і голосно
вже тоді - це мої побратими,
першим з яких був Степан
Ількович Хмара, Герой України, дисидент. Але такі речі
практично не висвітлювались ЗМІ, була чітка вказівка з шоколадної Банкової –
блокувати.
Важливо розуміти саме
всю цю комплексність, адже
тільки тоді складається реальна картина того, що було.
Україною торгували вже тоді,
при посередництві Меркель
та руками Порошенка, який
до початку 2016 року займав
абсолютно беззубу брехливу антиукраїнську позицію.
А у 2016 році, розпочавши
підготовку до виборів, категорично змінив риторику,
завернувши свою зраду та
злочини у вишиванки «армії,
мови, віри». І вже щоб завершити щодо Меркель, у 2014
році – «родзинка на кривавий тортик»: саме Ангела
Меркель
запропонувала
зробити Віктора Медведчука «посередником» в роботі
Тристоронньої контактної

Введення воєнного стану відповідно
до Конституції України означало б
фіксацію на міжнародному рівні факту
військового вторгнення Московією
Відповідно до Конституції України Турчинов, а потім
і Порошенко, і Зеленський
були зобов’язані ввести воєнний стан. На міжнародному рівні це означало б
фіксацію факту військового вторгнення Московією,
а саму Росію на рівні Ради
Безпеки ООН юридично
було б зафіксовано агресором! І після цього розмови
про санкції були б зовсім
іншого характеру, а мож-

групи – 25 червня 2014 року,
під час чотирьохсторонньої
телефонної розмови за участі президента України Петра Порошенка, президента
Франції Франсуа Олланда
та президента Росії Володимира Путіна. Меркель чітко
виконала вказівку або прохання Путіна, адже той не
міг особисто в тих умовах
попросити зробити свого
кума «посередником». І Порошенко завів його у групу

від України, надавши певні
документи від СБУ, а потім
займаючись брехнею у заявах усім ЗМІ, що Медведчук
не представляє Україну. Вражає, чи не так?
А далі – це вже наслідки.
Один з перших за хронологією та найболючіших за
впливом наслідок – Іловайський котел. Хочете вшановувати пам’ять Воїнів - Добровольців – то для початку
почніть розповідати правду:
що, чому та як відбувалось.
А оте пафосне «Герої не вмирають» треба перестати повторювати як мантру. Герої
вмирають. І через загальне
мовчання та байдужість –
вмирають першими та масово. Це нам довів Іловайськ.
Далі - зрадницькі Мінські угоди, Нормандський
формат, спроба федералізації через внесення змін
до Конституції, Ізварине,
Савур-могила, Донецький
аеропорт, Дебальцеве… І
глибоко стурбовані «західні
партнери», котрі наполягають на виконання зрадливих
«мінських угод», написаних
під диктування Кремля. Правильно, нехай дурні українці
виконують зрадливі угоди,
раз готові обирати зрадників, бо інакше нам би прийшлось виконувати Будапештський меморандум, а для
чого це нам?!
Україна на міжнародній
арені – не партнер. Партнером чи другом може бути
тільки суб’єкт міжнародної
політики. А ми зараз і для
Москви, і для «західних партнерів» є РЕСУРСОМ. Так само
як українець – РЕСУРС для
олігархічної держави. І Москва, і основна частина Заходу розглядає Україну як
ресурс – сировинний (газ,
нафта, руда, рідкоземельні метали, Уран, титан,
ЗЕМЛЯ!), трудовий (дешева робоча сила, кваліфіковані кадри…), ідейний
(винахідники, патенти),
територіальний (Земля як
життєвий простір і джерело
сировини). 100 років тому –
було так само. Тому й вставили ніж у спину УНР західні
«партнери».
Уряд і Президент України
не відстоюють національні
інтереси України. Народні
депутати України (більшість)
не відстоюють інтереси
українського народу і, фактично, не є його представниками в органах влади. Серед перерахованих, до речі,

практично відсутні етнічні
українці. Як і серед олігархів,
котрі є власниками політичних партій, всіх телеканалів
та провідних ЗМІ. Випадковий збіг обставин, ні?
Всі політичні баталії звелись до боротьби за важелі
управління і розподілу матеріальних цінностей. Державні органи деградували до
маріонеток лобіювання інтересів окремих осіб, іноземних держав і наддержавних
фінансових структур. Проукраїнські сили витіснені з
органів вищого управління.
Навіть в середині однієї
партії можливе явне і неприховане
перебування
представників різних сфер
впливів. Промосковські, європейські «толерастичні»,
сфери впливу того чи іншого
олігарха (які всі певною мірою споріднені з Москвою,
але змушені «загравати» із
Заходом) тощо. Всі ці групи
впливу борються за владу
над нами між собою. І готові
боротись між собою до останнього українця. За наші
ресурси – сировинні, територіальні, дешеву (рабську)
робочу силу.
Це те, що ми маємо зараз.
І що саме ми, патріотичні
українці, повинні змінити.
Україна повинна стати
суб’єктом міжнародних відносин. Сильним гравцем на
«світовій шахівниці», одним
з геополітичних лідерів Європи та Світу. І потенціал
для цього у нас насправді є.
Навіть в теперішньому пограбованому стані, в умовах
фактичної війни за незалежність зі споконвічним ворогом – Московією.
Для цього потрібно захищати українські національні
інтереси на всіх рівнях, та
передусім в економіці, у політиці та міжнародних відносинах. Маємо проявляти
свій прагматизм і не боятись цього. Робити не те, що
каже Захід, а робити так, як
робить Захід! Без толерастії,
поводячись з усіма ворогами так, як вони поводяться з
нами. І пам’ятаючи, що влада
та власність в Україні повинна належати українському
народу та працювати в його
інтересах.
Що нам треба зробити,
щоб стати суб’єктом міжнародних відносин? Один з
перших кроків - зрозуміти,
чим ми, український народ,
володіємо. Чи може справжній господар не знати, чим
він володіє? Не може, очевидно. І розпочати з обліку
та контролю національного
багатства. Мусимо створити
українську еліту і привести
її до влади – для втілення
Україноцентризму в усіх
сферах життя. Ми, українці,
фактично, повинні створити самі себе. Ніхто інший не
буде, не здатний та, врешті-решт, і не захоче цього
робити. Їм потрібен ресурс,
а не конкуренти. А нам потрібна Україна як міжнародний суб’єкт. Що будемо робити, українці?
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Про Товариство «Анонімні Алкоголіки»(АА)
Ц

я інформація як для людей,
які можуть мати проблеми із
питтям алкогольних напоїв, так і
для тих, хто контактує з людьми,
які мають цю проблему або підозру на наявність проблеми. Повна
та детальна інформація доступна
в нашій літературі опублікованій
А.А. World Services Inc. (в Україні
це – Український Центр Обслуговування груп АА www.aa.org.ua)

У цьому листі ми розповідаємо, чого можна очікувати від Анонімних Алкоголіків.
Тут ми описуємо, що таке А.А., що
А.А. робить, і що А.А. не робить.

Що таке А.А.?

Анонімні Алкоголіки – це міжнародна спільнота чоловіків і жінок,
які мали проблеми з питтям. Це непрофесійна, багаторасова, аполітична, повністю на самозабезпеченні та
усюди доступна спільнота. Вимоги
до віку чи освіти не існують. Членство є відкритим для усіх, хто хоче
щось зробити зі своєю проблемою
пиття.

Єдина мета видужання
з алкоголізму
Деякі фахівці кваліфікують алкоголізм та наркоманію як “токсикоманію” або “хімічну залежність”. Не
алкоголіки також беруть участь у
нашій Спільноті. Їх ми іноді запрошуємо до участі в А.А. та заохочуємо
відвідувати А.А. зібрання. Не алкоголіки можуть відвідувати відкриті
зібрання А.А. в якості спостерігачів,

але закриті зібрання А.А. можуть
відвідувати лише ті, хто має проблеми з питтям.

Чим займаються в А.А. ?

1. Члени А.А. ділятьс свяоїм досвідом з усіма, хто шукає допомоги
у вирішенні своєї проблеми – пиття;
вони надають особисту послугу або
«спонсорство» алкоголіку, який приходить до А.А. з будь-якої установи
чи організації. (*спонсорство — це
інформаційний супровід та пояснення новоприбулому моментів участі,
що та як робити).
2. Програма А.А., викладена в наших Дванадцяти Кроках, пропонує
алкоголікові спосіб розвивати задоволене життя без алкоголю.
3. Ця Програма обговорюється в
А.А. під час групових зібрань.
а) Відкриті зустрічі “спікерів” – відкриті для алкоголіків та не алкоголіків. (Відвідування відкритих засідань
А.А. – найкращий спосіб дізнатися,
що таке А.А., що робить, а що не робить.) На зустрічах “спікерів” члени
А.А. “розповідають свої історії”. Вони
описують свій досвід з алкоголем; як
вони потрапили до А.А.; і як змінилося їхнє життя внаслідок участі у Товаристві Анонімних Алкоголіків.
б) Відкриті дискусійні зустрічі –
один член розповідає коротко про
свій досвід пиття, а потім веде дискусію на тему виздоровлення; можуть
бути будь-які інші проблемні теми,
пов’язані з питтям. (Закриті зустрічі призначені для Членів A.A., тобто
лише для тих, хто має проблеми з
питтям.)
в) Закриті дискусійні зустрічі про-
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водяться так само, як і відкриті дискусії, але лише для алкоголіків або
потенційних представників A.A.
г) Покрокові зустрічі (зазвичай закриті) – обговорення одного з Дванадцяти Кроків програми.
д) Члени А.А. також проводять
засідання у виправних закладах та
лікувальних установах.
е) Членам А.А. може бути запропоновано провести інформаційні зустрічі про А.А. у діяльності обласних
відділень Соціальних служб чи для
водіїв, які потрапили у ДТП під дією
алкоголю. Ці зустрічі членів А.А. не є
регулярними.

Чим не займається А.А.

1. Не формує початкової мотивації алкоголіків до одужання.
2. Нічого не вимагає від своїх членів.
3. Не ініціює і не приймає участі у
будь-яких дослідженнях.
4. Не веде жодних списків своїх
членів та історій їхніх дій.
5. Не приєднується до соціальних
служб (хоча члени групи А.А., групи
та службові комітети часто співпрацюють з ними).
6. Не слідкує та не намагається
контролювати своїх членів.
7. Не складає медичних або психологічних діагнозів чи прогнозів.
8. Не надає послуг з детоксикації, догляду, госпіталізації, ліків або
будь-якого медичного чи психіатричного лікування.
9. Не пропонує жодних релігійних послуг.
10. Не займається освітою про алкоголь.
11. Не забезпечує житлом, продуктами харчування, одягом, робочими місцями, грошима чи будь-якими іншими соціальними послугами.
12. Не надає порад щодо вирішення сімейних справ.
13. НЕ приймає будь-яких грошей
за свої послуги або будь-яких внесків
від сторонніх осіб. (не-A.A. джерел).
14. Не надає рекомендацій дозвільним комісіям, адвокатам, посадовим особам суду, соціальним
агентствам, роботодавцям тощо.

Члени судових програм та
лікувальних установ
В останні роки А.А. групи зустріли
багато нових членів із судових програм та закладів лікування.
Деякі прийшли до А.А. добровільно, а інші під тиском. У нашому
буклеті «Як члени А.А. співпрацюють
з іншими”, ми наголошуємо про наступне:
– Ми не можемо дискримінувати
будь-якого потенційного члена А.А.,
навіть якщо він чи вона приходить до
нас під тиском від суду, роботодавця
чи будь-якого іншого агенства.
– Хоча сила нашої Програми
полягає у добровільному характері членства в A.A., багато хто з нас
в першу чергу відвідував зустрічі,
тому що нас змушували, або через
внутрішній дискомфорт. Але постійно відвідування зібрання А.А., дало
нам можливість пізнати справжню
суть нашої хвороби… Нас не цікавить хто скерував того, хто звернувся до А.А.. Ми турбуємося про особу,
яка прийшла в А.А. Ми не ставимо
діагнозів та не можемо передбачити, хто видужає, а також не маємо
повноважень вирішувати, яким шляхом краще одужувати.

Підтвердження
відвідування зустрічей

Іноді організація, яка скеровує до
нас, просить підтвердити участь свого підопічного у A.A. зібраннях.
Наші групи співпрацюють по-різному. І у нас не існує встановленої
процедури. Характер та ступінь участі будь-якої групи при цьому процесі повністю залежить від рішення
конкретної групи А.А..
Деякі групи, за згодою майбутнього члена, можуть підтверджувати відвідування зібрань, на прохання та за домовленістю установи, що
звернулася. Але відповідальність за
надання підтвердження несе особа,
що повідомляє про своє відвідування.
Це підтвердження участі у зібраннях не є частиною процедури А.А..
Кожна група є автономною і має
право обирати: підписувати чи не
підписувати судові листки. У деяких
закладах чи судах відвідувачі звітують про себе та своє відвідування зібрань, звісно за власним бажанням,
і таким чином полегшують питання
порушення анонімності членів.

Література

А.А. Література, затверджена конференцією, є доступна українською
та російською мовами. Для отримання літератури, будь ласка, напишіть
або зателефонуйте до Українського
Центру Обслуговування АА.
Часопис А. А. “Джерело”, – це
щоквартальний журнал, відомий
також як “наші друковані зустрічі” –
містить багато цікавого, а саме - наші
розповіді про одужання від алкоголізму, написані насамперед членами
А.А. Це корисне введення та постійне “донесення наших ідей” на різноманітних товариських зустрічах А.А.
з іншими.

Висновок

Основна мета А.А. полягає в тому,
щоб передати своє повідомлення про одужання алкоголіку, який
шукає допомоги. Практично усі лікування алкоголізму намагається
допомогти алкоголікам зберегти
тверезість. Незалежно від дороги,
якою ми йдемо, ми всі робимо одну
спільну справу – допомагаємо в одужанні алкоголіка. Разом ми можемо
робити те, що ніхто з нас не міг досягти самостійно.
Ми можемо послужити джерелом особистого досвіду та бути постійною системою підтримки відновлення алкоголіків.

Український Центр
Обслуговування груп АА
Адреса – 36023, м.Полтава,
вул.Героїв АТО, 116/1
E-mail – aa.ua.gso@gmail.com
Вебсторінка www.aa.org.ua
Телефони: + 38-096-527-87-52
(Київстар) + 38-099-928-93-78 (МТС)
Офіс УЦО АА в Україні
працює з вівторка по
четвер з 10:00 до 16:00.
Україномовні групи у США та
Канаді проводяться здебільшого
у мережі Skype та Zoom
Більше інформації та отримати
контакт із АА
у США на сайті
/https://aa.lviv.ua/feedback/
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«М

ова — це діалект,
у якого є армія і
флот» — відомий афоризм,
авторство якого приписують єврейсько-американському лінгвістові Максу
Вайнрайху. Водночас,
перефразовуючи цей афоризм, можна стверджувати, що мова — прикордонник інформаційної сфери.
Прикордонні війська,
як відомо, охороняють
кордони кожної держави,
а правоохоронні органи та
спецслужби покликані не
лише забезпечувати мир і
спокій громадян, а й стояти
на сторожі єдності країни.
Разом з тим є ще один
важливий державний інститут, що виконує ті ж функції
— прикордонну і об’єднавчу в масштабі держави, але
вже в інформаційній сфері.
А значення останньої в сучасному інформаційному
світі годі перецінити. Саме
згадані функції — головні
серед тих, які належать державній — офіційній мові.
Щоб показати справедливість цієї думки, пропоную
читачам відповісти на кілька запитань.
Якої національності був
відомий на весь світ автор
детективів Жорж Сіменон?
Ну, звісно ж, французької, скаже багато хто, і насправді помилиться. Адже
Сіменон — бельгієць, точніше — бельгійський валлон.
Бельгія, як відомо, поділяється майже навпіл на нідерландськомовну Фландрію
та франкомовну Валлонію.
З останньої й походив великий французький майстер
детективу, він навіть освіту
отримав, а також розпочав
трудову діяльність як журналіст у Бельгії, і лише згодом перебрався до Парижа.
А ким був за національністю не менш відомий драматург і письменник Бернард
Шоу, який не лише писав англійською, а й в одній зі своїх
найкращих п’єс — «Пігмаліон», серед іншого, утверджує важливість знання літературної англійської мови
в повсякденні?
Та англієць же, знову скаже багато хто, і знову помилиться. Адже Шоу був ірландцем.
А чи знаєте, що недавню
нобелівську лауреатку з Білорусі Світлану Алексієвич
хоче «привласнити» Росія? І,
виявляється, росіяни тут
значною мірою мають рацію, адже Алексієвич не
лише пише книжки російською мовою та видає їх
у Москві, а й дуже слабко
виокремлює свою належність до Білорусі в загалом
російському світі.
На цих прикладах, які, до
речі, можна продовжити, досить чітко видно, що в умовах тісного сусідства країн,
у яких поширена, та ще й на
державно-офіційно-інформаційному рівні, одна й та
сама мова, сильніша країна
всмоктує, як пилососом, до
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На сторожі інформаційного кордону
власного інформаційного
поля слабшу сусідку. Недарма американський націолог Бенедикт Андерсон
у відомій книжці «Уявлені
спільноти» констатує, що в
умовах Європи, де колишні
метрополії й колонії безпосередньо сусідять (на відміну, наприклад, від колишніх
американських
колоній,
відмежованих від метрополій Атлантичним океаном)
лише національна мова, яку
він називає «друкованою»,
може відіграти роль дієвого
бар’єру, здатного завадити такому всмоктуванню. А
«друкованими» Андерсон
називає національні мови,
якими виходять ЗМІ. Саме
національна мова, охоплюючи єдиною мережею територію країни, створює і
єдине інформаційне поле,
в яке включаються її жителі
та з допомогою якого відчувають причетність до подій
у державі, на теренах якої
живуть.
Пригадується епізод із
теленовин початку 2014-го,
коли відомі події на Донбасі
лише назрівали: на одному
з пропускних пунктів україно-російського
кордону
журналісти цікавилися в
місцевої російськомовної
жительки, чому вона так
поспішає додому в Україну
від родичів із Росії. Відповідь була дуже промовиста:
жінка хотіла встигнути на
перегляд чергової серії турецького серіалу «Асі», що
демонструвався в українськомовному озвученні на
одному з центральних телеканалів. Адже доти дивилася його саме українською, і,
переглянувши одну з серій
у російськомовному озвученні, зрозуміла, що українськомовний варіант, до якого звикла, їй ближчий, тобто
«свій», «рідний».
Саме національна мова
— мова державних установ,
газет, телебачення, кіно, літератури для масового читача, а останнім часом — і
Інтернету, об’єднуючи жителів країни, одночасно відмежовує її від сусідніх країн
(про регіональні ЗМІ, яких
може бути безліч, наразі не
йдеться). Цим національна
мова запобігає появі регіональних сепаратизмів.
Адже саме в державах, у

силюється, коли є сильні в
культурно-інформаційному
плані держави, які постійно втягують в орбіту свого
впливу одномовні їм регіони цих кількамовних (на
державно-національному
рівні) країн. Згадана Бельгія, а ще Канада, де, крім англомовної частини, є майже
всуціль франкомовна провінція Квебек, що має власні
зв’язки з колишньою метрополією Францією, — яскраві
приклади цього. І це ще ж
поряд із ними немає такого
агресивного та підступного сусіда, як в України, де
імперська Росія всіляко намагається заковтнути нас.
Оскільки ж за один прийом
не вдається, то — розколоти на частини, з якими легше впоратися.
Дехто може заперечити — мовляв, більшість
тих-таки
європейських
країн одномовні й мононаціональні, а тому там усе
простіше. Розчарую їх: це
далеко не так. Адже, наприклад, у Франції, крім французької, поширені ще мови
корсиканська,
баскська,
ельзаська, бретонська, каталанська. Й навіть простір
південної Франції, що тра-

Якби не зусилля «братньої» Москви та її
тутешніх «помагачів», то ми всі давно б
уже забули про мовне питання
яких на практиці співіснують кілька офіційних мов,
рівних своєю силою впливу на суспільство, та ще й
локалізованих у певних
регіонах, і виникає загроза сепаратизму, оскільки
люди в тих регіонах живуть
власним життям, часто далеким від інтересів сусідніх.
Загроза сепаратизму по-

диційно (особливо на рівні
неспеціалістів) вважається
франкомовним,
включає
доволі значну кількість людей, які розмовляють окситанською мовою, близькою
до каталанської, поширеної
на північному сході Іспанії.
А італійці мовлять не просто
кількома мовами, а навіть
мовами кількох, хоч і спо-

ріднених, та все ж окремих
мовних груп. Схожа ситуація і в Німеччині, де три групи діалектів різняться між
собою, фактично, на рівні
окремих мов. Проте кожна
з цих країн охоплюються
єдиною мережею загальнонаціональних інформаційних комунікацій однією
національною мовою, і ця
мережа запобігає розвиткові сепаратизмів (поряд
із нею існують регіональні
ЗМІ іншими мовами, які не
підміняють загальнонаціональних).
В Україні мовне питання
є штучним та інспірованим
ззовні, адже більшість населення, фактично, володіє українською мовою, а
зросійщення переважного
загалу
російськомовних
українців і представників
інших неросійських національностей
відбулося
зовсім недавно, лише у ХХ
столітті. Останнім часом соціологічні опитування чітко
демонструють, що більшість
жителів країни офіційною
державною мовою бачать
одну, а саме — українську. Й
причиною цього є не лише
романтичний патріотизм, на
який декому, особливо з тих,
хто має з «двомовності»
певний зиск, начхати, а
й здоровий прагматизм:
люди, особливо перед
лицем російської агресії,
розуміють, що розкол на
мовному ґрунті означає і
розкол країни. А до чого це
веде, добре видно на прикладі Донбасу, який, судячи з
усього, зазнав руйнувань та
непоправних втрат не лише
людських, а й в інших сферах. Зокрема навряд чи колись відродиться як потужний промисловий регіон.
Взагалі ж, якби не зусилля «братньої» Москви та її

тутешніх «помагачів», то ми
всі давно б уже забули про
мовне питання. Після прийняття Верховною Радою
відомого мовного закону,
атаки на нього постійно поновлюються. Підозрюю, що,
виходячи з принципу «шукай, кому вигідно», для багатьох функціонерів цього
процесу це відбувається не
безкоштовно.
І ось укотре, під приводом тяжкості для багатьох
ЗМІ та інших працівників
інформаційної сфери коронавірусних обмежень, виникла ідея протягти через
парламент цікаві поправки
до геть іншого законодавчого акта («Про внесення
змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2021 рік»), що зводять
нанівець
імплементацію
мовного закону. Кампанія ця
якось дивно збіглася в часі з
появою «безсмертної» статті
президента РФ Путіна про
те, що українці з росіянами,
мовляв, є єдиним народом.
То, може, Україні через пандемію (та, нагадаю, в умовах
російської агресії) треба відвести з лінії фронту і війська,
а ще — ліквідувати прикордонну службу? Яке б це було
полегшення для бюджету, а
отже і «благо» для нас усіх!
Ось тільки чи скористалися
б ми цією полегкістю? Адже
те саме, тільки в інформаційній сфері, тягне за собою
й відтермінування впровадження норм мовного закону. Попередня влада ніяк не
могла спромогтися на цей
потрібний воюючій Україні
закон і прийняла його вже
«під завісу», нинішня ж —
узагалі хоче поховати його.
Свого часу міркування
аналітика Віталія Портникова про те, що в Україні навіть
твори Олександра Пушкіна необхідно перекладати
українською, видалася мені
занадто радикальними й навіть екстремістськими. Проте події дедалі більше підштовхують до думки: а чи не
мав рації Портников? Адже
журналіст абсолютно справедливо аргументує цю тезу
тим, що українці, незалежно
від етнічної приналежності,
читаючи Пушкіна мають дивитися на світ не російськими, а українськими очима. Й
саме на те, щоб жителі України могли дивитися на світ не
російськими, а українськими очима, спрямовані норми мовного закону, на який
ведеться черговий наступ.
До речі, зроблені Максимом Рильським чудові українські переклади творів згаданого класика російської
літератури справді звучать,
практично, не згірш оригіналу.
Автор: Василь Балушок
Джерело: Дзеркало тижня (https://
zn.ua/ukr/internal/na-storozhiinformatsijnoho-kordonu.html)
Фото з відкритих джерел
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ЕКОНОМІКА

М

асштабна суб’єктивна
бідність є надзвичайним ризиком для соціального спокою в країні,
- люди, які ідентифікують
себе як бідні, зазвичай незадоволені своїм суспільним становищем і загалом
тим, як склалася їхня доля,
але схильні покладати
відповідальність за це на
владу, на зовнішні обставини, тільки не на себе.
Дуже часто вони очікують
лідера, який «поведе їх до
світлого майбутнього».
Наука визнає нерівність
головною проблемою сучасності. Вона є чи головним
чинником суспільної нестабільності: що вищою і різноманітнішою є нерівність,
то вищі ризики соціальної
Ефективна державна по- новить 70% середньої по з талантом, доброю освітою,
напруги та соціального конлітика передбачає обґрун- країні, в європейських краї- зрештою, з удачею. Але ж
флікту.
Ступінь нерівності та її товану, обмежену, зрозумілу нах - 60, у США - 50, а в Украї- ні. Спостерігається велика
різниця в оцінюванні украсуспільне сприйняття знач- і прийнятну для суспільства ні - лише 30%.
Другою особливістю є їнцями чинників успіху на
ною мірою віддзеркалює диференціацію доходів. Відцивілізаційні орієнтації на- повідно, завданням влади є надзвичайно велика різниця батьківщині та в економічно
зниження нерівності за до- в оплаті праці 1% найбільш розвинутих країнах. На думселення.
Виокремлюється нерів- помогою, передусім, політи- високо оплачуваних праців- ку українців, успіх у західних
ників і решти робочої сили. країнах значно більше заність економічна, соціальна, ки доходів.
Український вимір не- Зокрема, в скандинавських лежить від особистих якополітична і етнокультурна.
Первинним видом найчас- рівності. Найбільш очевид- країнах заробітки цієї від- стей, ніж від зовнішніх. Так,
тіше є економічна нерів- ною є нерівність за статками носно невеликої групи пере- з великим відривом лідируність, найбільш очевидним та/або доходами. Важливо, вищують середні в 5 разів, у ють високий інтелект і здібпроявом якої є нерівність що нерівність за розміром європейських країнах - у 7, у ності (60,8%), добра освіта
за доходами. Вона зазвичай капіталу, наявністю і вартіс- США - в 12, а в Україні - в 13 (48,4%). Натомість в Україні
вирішальну роль відіграють
спричиняє нерівність у до- тю нерухомості у більшості разів.
Відповідно різниця в оп- походження (впливові родиступі до основних соціаль- країн, принаймні від серединих благ, ресурсів, до реа- ни ХХ ст., істотно перевищує латі праці 1% найбільш за- чі - 46,5%, походження з ролізації основних прав. Але і нерівність за поточними до- безпечених і 50% найменш дини з високим соціальним
сама нерівність за доходами ходами, а за заробітками - і забезпечених працівників в становищем - 38,6, заможні
є наслідком інших видів і поготів. Але Україна за нерів- Україні є фантастично висо- батьки - 37,5%), уміння йти в
проявів нерівності. Відсут- ністю, що визначена за заро- кою: якщо в скандинавських обхід закону (33,1%) і добре
ність можливості здобути бітками, значно випереджає країнах середні заробітки здоров’я (38,3%).
Щоправда, не завжди відякісну освіту прирікає ді- не тільки ті країни, яким при- 1% найбільш високооплачутей з бідних родин на нижчі таманна помірна або слабка ваних працівників переви- чуття населення віддзеркашанси знайти прийнятну ро- нерівність, а навіть і США, які щують середню заробітну люють реальність. Зокрема,
боту і, зрештою, прирікає на визнані країною з високою плату 50% найменш опла- попри поширені тези про те,
бідування у вже дорослому нерівністю. Так, за даними чуваних у 7,1 разу, в євро- що вища освіта не убезпежитті. Бо навіть в Україні (де Томаса Пікетті, заробітки пейських країнах - в 11,7, у чує від безробіття і бідності,
значна частина населення 50% найбідніших платників США - в 24, то в Україні - аж у про те, що українські виші
з вищою освітою працює не податку в скандинавських 43,3(!) разу. І йдеться ж лише дуже часто не дають знань
за спеціальністю або на ро- країнах у 1970–1980 рр. (пе- про офіційно виплачену за- та навичок, яких потребує
бочих місцях, що не потре- ріод найнижчої нерівності) робітну плату, з якої цілком ринок праці, об’єктивні дані
бують високої кваліфікації) становили 35% загальних офіційно сплачено податки. свідчать, що вища освіта навід 1999 року спостерігаєть- трудових доходів населен- Є багато підстав вважати, що справді продукує відносно
вищі доходи: якщо
ся сталий прямий
серед осіб з повзв’язок між рівнем
Найбільш небезпечною є «застигла» нерівність,
ною вищою освіосвіти і рівнем
тобто поділ суспільства на окремі касти за вкрай
тою частка бідних
доходів. Повною
становить
13%,
мірою це стосуєтьускладненого переходу з нижчої касти до вищої
осіб із середніми
ся й нерівності за
доходами - 32, а затривалістю життя
- діти з бідних родин сти- ня, в європейських країнах врахування незареєстрова- можних - 12%, то серед тих,
каються з вищим ризиком (2010 р.) - 30, у США (2010 них доходів підвищить по- хто має лише повну загальну
передчасної смерті або за- р.) - 25, а в Україні (2015 р.) - казники не так бідніших, як середню освіту (тобто не має
хворювання. Зазвичай люди лише 15%. За умови повної найбільш заможних верств системної професійної підз високим доходами живуть рівності вони б дорівнювали українського суспільства - готовки), бідних - 29%, осіб
довше за бідних, і водночас 50%, відповідно до частки це, до речі, цілком відпові- із середніми доходами - 19,
а заможних - 4%. Наявність
добре здоров’я є фундамен- цієї групи в загальній кілько- дає світовій практиці.
Узагалі верхня центиль у родині бодай однієї осотом належної економічної сті платників податків.
Натомість заробітки 10% (1% багатших) є дуже нечи- би з вищою освітою знижує
конкурентоспроможності.
Повна рівність не менш найбагатших становили в сельною групою (скажімо, ризик бідності на 38%, двох
країнах в Україні - це 120 тис. осіб, осіб - на 54. Попри те що башкідлива, бо не стимулює скандинавських
до активності, зокрема, еко- 20%, у європейських - 25, якщо мати на увазі платни- гато осіб з вищою освітою
номічної, включаючи ак- у США - 35, а в Україні - аж ків податків, і 420 тис. осіб, працюють не за здобутою у
тивність на ринку праці, не 39% (за умови повної рівно- якщо мати на увазі все на- вишах спеціальністю, вони
стимулює до набуття конку- сті мали би становити точно селення країни), але саме її все ж таки загалом більш
на
представники надзвичайно конкурентоспроможні
рентної професії. Натомість 10%).
Неприпустимо низькі (на- потужно впливають на соці- ринку праці, рідше втрачанадмірна нерівність неминуче формує падіння суспіль- віть за національними стан- ально-психологічний клімат ють роботу і частіше й швиддартами офіційної оплати у суспільстві, на фінансову і ше знаходять нову.
ної довіри до влади.
Високий рівень освіти є
Найбільш небезпечною є праці) заробітки принаймні загалом економічну ситуабільш ефективним запобіж«застигла» нерівність, тобто половини працюючих є ха- цію.
Можливо, у високій не- ником бідності, ніж матеріподіл суспільства на окремі рактерною ознакою нерівкасти за вкрай ускладненого ності в Україні. Так, у скан- рівності за заробітками не альна підтримка населення.
переходу з нижчої касти до динавських країнах середня було б нічого поганого, якби Можливо, цим пояснюється
зарплата 50% бідніших ста- високі доходи асоціювалися і зростання зацікавленості
вищої.
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батьків у підвищенні освітнього рівня дітей навіть за
умови контрактного навчання, обмеженої фінансової спроможності родини.
Така тенденція свідчить про
можливості зростання освітнього потенціалу країни
за рахунок усвідомлення самим населенням важливості
навчання.
Важливо й те, що доволі
виразний прямий зв’язок
між рівнем освіти з одного
боку та доходами і зайнятістю - з іншого сприймається
населенням як цілком обґрунтований і не викликає
нерозуміння.
Традиційною є нерівність
за ознакою місця проживання. Велике місто дає більше
можливостей здобути якісну освіту, отримати кваліфіковану медичну допомогу,
знайти прийнятну роботу,
зрештою, провести дозвілля. Але водночас у великому місті зовсім інший спосіб
життя, набагато більша загазованість і взагалі забрудненість довкілля, значно менша доступність недорогих
свіжих продуктів. Натомість
сільські жителі частіше потерпають від неможливості
отримати медичні, освітні та
інші види послуг, які до того
ж переважно поступаються якістю послугам у містах.
Важливо, що розбіжності в
рівні та якості життя жителів
великих міст і селищ та малих містечок набувають ознак сталості.
Надзвичайно важливою
ознакою нерівності в Україні
є відсутність помітного зв’язку між її суб’єктивним баченням і статистичними оцінками. Люди добре знають свої
статки, але дуже часто мають
геть хибне уявлення про доходи і майно інших. Так, 28%
українців, які мають у власності друге житло й автомобіль, відносять себе до 30%
найбідніших. Серед 35 країн
Європи і Центральної Азії,
де за сприяння ЄБРР у 2010
році було проведено обстеження Life in Transition, цей
показник є найвищим. Для
порівняння: в Італії лише 1%
власників другого житла й
автомобіля вважають себе
бідними, в Албанії - 2, в Німеччині, Чехії і Чорногорії
- 3%. Така специфіка українського суб’єктивного оцінювання розподілу населення
за статками, безперечно,
віддзеркалює особливості
національного характеру.
Можна констатувати наявність певного соціокультурного чинника, що формує
в українському суспільстві
«презумпцію несправедливості». Прийняття настанови
про тотальну несправедливість світу сприяє підвищенню власної самооцінки: всі
досягнення є результатом
власних зусиль, а невдачі
- наслідком несправедливості суспільства. Натомість
визнання
справедливості
суспільства тотожне усвіПродовження на стор. 10

ЧАС І ПОДІЇ

9

РЕКЛАМА

#30 I 07.28.2021

ǿƵƵȺɈخƧȌǿ
ׁٌׅׄ׃ׇׁٌ׆׃ٌ׀׀

ѨґѿѦѺѺҖѱѬѺѭѹѺѭѱѦѸѭѰѺѻѾѿґҀѶѽѦҒѺѲث
ѼԛԞԒԘԖԒԟԆԇԆԚԌԍԝԛԘԱ
ԘԱ
ѩԝԛԦԛԈԱԜԍԝԍԖԆԑԒԝԱԌԚԒԙԚԆԇԆԚԖԆԇԛԑԌԛԞԟԆԈԖԛԵԌԛԌԛԙԠ
ѼԛԌԆԝԠԚԖԒةԖԈԱԟԒةԜԝԛԌԠԖԟԛԈԱԚԆԇԛԝԒ

w00²Àjª§Àæ
ׇׂׅ׆àƵȺɈ ƵǶǿȌȁɈɨƵة
!ǘǞƧƊǐȌةXmׄ׃׆׀׆
À0mׂׂٌٌׅׄ׃ׇׇب

w00²À!RX!J
׀ׂªǞƮǐƵɨƵÇȁǞɈh
mȌǿƦƊȲƮةXmׁׄ׀׆
À0m׃׀ׇׇׁׁׁٌٌٌب
À0m׀׀ׁׁٌٌ׀׃׆ب

w00²À§mÀXy0
ׁׅׄ׆RǞƧǲȺªƮةخÇȁǞɈj
ªȌǶǶǞȁǐwƵƊƮȌɩȺةXm׀׀׀׆
À0mׁٌׅׄ׀ׇׂٌׄب

10
домленню того, що індивідуальні успіхи є результатом
не тільки власних зусиль, а й
справедливості суспільного
устрою, а невдачі, бодай частково, є наслідком власних
помилок.
Варто зазначити, що перебільшення
фактичного
розшарування, типове для
бідних країн, загострює соціальні негаразди, формує
потенційну готовність до
протесту. Що бідніше суспільство, то гостріше воно
реагує на існуючу (реально
чи в його уяві) диференціацію. Особливо гострою є реакція на швидке або тривале
падіння рівня життя.
Надзвичайно важливим
для проведення реформ
і розбудови сучасного суспільства є наявність значної групи людей, які впевнені у своїх можливостях
впливати на власне життя і
готові брати на себе відповідальність за нього. Так, за
даними Інституту соціології
НАН України, кожний другий
українець вважає, що його
життя визначається переважно зовнішніми обставинами, і тільки кожний п’ятий
- домінуванням власної поведінки.
Вплив політики доходів на нерівність. За відсутності можливостей забезпечити
справедливий
розподіл економічних результатів, а отже й доходів,
влада повинна зменшувати
надмірну нерівність за допомогою їх перерозподілу.
Найочевиднішою формою є
податковий перерозподіл,
зокрема через застосування
прогресивної шкали оподаткування: заможніші платять
більший відсоток своїх доходів, ніж бідніші. Відповідно,
заможніші «щедріше діляться із суспільством», більше
вкладають у фінансування
публічних послуг, а бідніші
додатково отримують певні вигоди - за рахунок більшої їх доступності, більшого розміру допомоги тощо.
Проте порівняння українських показників з аналогами США, модель економіки
якої передбачає мінімальне
втручання держави в соціально-економічні процеси,
свідчить про те, що українська держава майже усунулася від виконання цієї
функції.
І в Україні, і у США внесок
заможнішої половини платників податків перевищує
внесок біднішої половини.
Але якщо в Україні заможніші сплачують 63,7% загальної суми податків з населення, то у США - 97,8, а бідніша
половина, - відповідно, 36,3
і 2,3%. Найзаможніші 10%
платників податків в Україні забезпечують 20,2% загальної суми надходжень з
населення, а у США - 70,5.
Однак найяскравіша різниця у внеску 1% найбільш
заможних: в Україні внесок
цієї категорії становить 4,4%
загальних надходжень, а у
США - 36,7 (варто ще згада-
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ти, що у США представники
верхньої центилі отримують
35% загальних доходів, а в
Україні - 39). Причин такої
різниці багато, але головними видаються більше поширення практики ухиляння
від сплати податків в Україні
та відсутність реально прогресивної шкали оподаткування.
Основними наслідками
нерівності є консервування бідності, макроекономічна нестабільність,
звуження можливостей
економічного
зростання і поширення корупції,
тотальна недовіра до
влади. Прямим наслідком
надмірної
диференціації
доходів населення є консервування
масштабної
бідності та істотне (утричі-вп’ятеро) перевищення
суб’єктивними оцінками її
рівня, визначеного за об’єктивними критеріями. Масштабна суб’єктивна бідність є
надзвичайним ризиком для
соціального спокою в країні, - люди, які ідентифікують
себе як бідні, зазвичай незадоволені своїм суспільним
становищем і загалом тим,
як склалася їхня доля, але
схильні покладати відповідальність за це на владу, на
зовнішні обставини, тільки не на себе. Дуже часто
вони очікують лідера, який

«поведе їх до світлого майбутнього». Особливо небезпечна масштабна суб’єктивна бідність серед людей
активного віку. Виправити
ситуацію може тільки трансформація політики доходів, зокрема її спрямування
на зниження нерівності,
значне підвищення доходів
працюючих, дієву підтримку бідних верств.
Нерівність за доходами
часто спричиняє макроекономічну нестабільність:
- значна нерівність населення є чинником бідності
(особливо визначеної за
т.зв. відносним критерієм)
і, відповідно, масштабного
вторинного перерозподілу доходів через соціальні
трансферти;
- масштабні соціальні
трансферти обумовлюють
високі бюджетні витрати, а
отже і бюджетний дефіцит,
принаймні більший, ніж був
би без необхідності фінансування значних додаткових
соціальних трансфертів;
- необхідність покриття
бюджетного дефіциту провокує інфляцію, яка значно
сильніше впливає на рівень
життя бідніших верств населення, а отже провокує посилення нерівності, виносячи її на новий виток спіралі.
Коло замкнулося.
Глибока нерівність вкрай
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негативно позначається й
на можливості економічного зростання. Наслідком
низького рівня життя часто
стають хворобливість та
низький рівень освіти, що,
безперечно, знижує економічну активність відповідних груп населення, негативно впливає на сукупний
трудовий потенціал країни,
а отже спричиняє уповільнення темпів економічного
зростання в цілому. І навпаки - підвищення доходів
бідних верств населення
викликає підвищення попиту на товари національного
виробництва, тоді як представники заможних верств
частіше орієнтуються на
імпорт або взагалі купують
значну частину одягу, взуття, техніки тощо за кордоном. Отже, саме зростання
попиту з боку бідних верств
найбільше стимулює розвиток національної економіки,
що, своєю чергою, викликає
зростання попиту на робочу силу. І, нарешті, більш
справедливий розподіл доходів є вагомим стимулом
(і матеріальним, і психологічним) розширення участі всіх верств населення в
економічному розвиткові,
тоді як посилення нерівності
загрожує соціальною напругою та опором із боку тих,
хто втратив надію на покра-

щення власної долі. До речі,
найчастіше така активна
деструктивна поведінка характерна для освічених осіб.
Отже, політика подолання
нерівності сприяє підвищенню економіки в цілому.
Нерівність є безпосереднім чинником криміналізації суспільства, зокрема
корупції, оскільки провокує
втручання в політику і державне управління осіб із високими доходами. Чимала
концентрація ресурсів і доходів дає змогу спрямовувати певну їх частину на хабарі
високопосадовцям та використовувати їхні можливості у власних економічних
інтересах. Таке зрощування
багатства з владою вочевидь
не сприяє ні гармонійному
розвитку суспільства, ні високим темпам економічного зростання, оскільки дає
преференції окремим складовим економіки за рахунок
інших. Преференції надаються через безпосереднє
бюджетне фінансування або
через різноманітні податкові привілеї. Вплив багатих
верств на розподіл бюджетних коштів - окремий і, практично, неминучий вияв нерівності у країнах із низьким
розвитком демократії та відсутністю належних структур
громадянського суспільства
У той чи інший спосіб така
несправедливість зумовлює
економічні (а потім і соціальні) конфлікти, гострота
яких прямо пропорційна
ступеню нерівності. Наявність будь-яких економічних
преференцій, а викликаних
кастовою приналежністю - і
поготів, суперечить принципам вільної конкуренції,
істотно ускладнює доступ на
ринок новим гравцям, примушує їх вдаватися до протизаконних дій. Водночас
така практика є надзвичайно потужним стимулом для
правлячої еліти намагатися
будь-що зберегти свої позиції.
Уразливі верстви населення залишаються такими
значною мірою через слабкі можливості для обстоювання своїх інтересів у прийнятті державних рішень,
а слабкі можливості визначаються передусім їхньою
уразливістю. Таким чином,
економічна нерівність перешкоджає демократичним
перетворенням і є чинником
послаблення легітимності та
посилення корозії політичних інституцій.
Корупція негативно позначається на якості та кількості державних послуг,
зокрема у сфері освіти й
охорони здоров’я, істотно знижуючи ефективність
державних витрат. У сфері
освіти знижується реальна якість навчання, системи оцінювання успішності
учнів та студентів, визначення рейтингу навчальних закладів не відбивають
реального стану речей і не
Продовження на стор. 12
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забезпечують випускникам
конкурентних переваг через
недовіру до системи освіти.
У сфері охорони здоров’я
знижуються масштаби та
дієвість програм вакцинації й імунізації дітей через
недовіру населення до цих
програм, уповільнюється й
погіршується якість лікування хворих, уповільнюються
процеси заміни застарілого
обладнання тощо. В цілому,
знижується задоволення домогосподарств отриманими
державними послугами.
Украй низькі офіційні заробітки більшості працівників бюджетної сфери спричиняють не тільки низький
рівень життя і масове незадоволення надавачів публічних послуг населенню,
а й їхню - почасти вимушену - орієнтацію на різноманітні додаткові нелегальні
або напівлегальні платежі. У
результаті, корупція вийшла
далеко за межі тих видів діяльності, де вона традиційно концентрується: поліція,
суди, чиновництво, - і поширилася чи не на всі сфери
суспільного життя.
У багатьох навчальних
закладах оцінки учнів безпосередньо залежать від
того, наскільки їхні батьки
стимулюють учителів. У результаті, учні не отримують
належних знань. Практика
«оплачуваних оцінок» поширена і у вищих навчальних
закладах. Але це тільки один
бік проблеми. Значно небезпечнішим є раннє призвичаювання нових поколінь до
думки, що все можна купити
і немає жодного сенсу тяжко
працювати й учитися. Тобто сприйняття корупції як
неминучої реальності формується вже з дитинства. За
оцінками Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька
Кучеріва та Центру Разумкова, кожен п’ятий українець
вважає хабарі нормою життя, а кожен третій погоджується, що завдяки хабарам
простіше вирішувати всі
проблеми.
Практично, така ж ситуація склалася і в медицині.
Платити доводиться абсолютно за все, і переважною
мірою безпосередньо надавачеві послуги: конкретному
лікарю, конкретній медичній
сестрі, конкретній санітарці. На думку українців, саме
медицина є найбільш корумпованим видом діяльності в
країні: 84,6% опитаних вбачають тут масштабну корупцію, - про це свідчать дослідження Центру Разумкова.
Звісно, певною мірою такі
висновки пов’язані з різним
ступенем обізнаності: переважна більшість населення
так або інакше має справу з
системою охорони здоров’я
і, відповідно, інформована про реальну ситуацію,
на відміну від, скажімо, СБУ
або ЗСУ, про діяльність яких
люди здебільшого мають
доволі віддалене уявлення,
- про що непрямо свідчать
показники часток тих, хто не
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зміг визначитися з відповід- стина населення бідніє й як наслідок їхнього тиску на життя населення. І якщо таке
дю (стосовно медицини цей опиняється за межею бідно- владу для підвищення влас- зниження стосується значної частини суспільства, то
сті, зростає попит на більш них статків.
показник найнижчий).
Різні за матеріальним ста- ризик неминуче перетвоБезперечно, головною масштабний перерозподіл
причиною збирання додат- доходів через фіскальну тусом групи населення Укра- рюється на загрозу. Тому
навіть в умовах вкрай
кових коштів на рескладної економічної
монти, на придбання
Впевненість у тому, що належність до вищих
ситуації
необхідно,
нового обладнання,
каст убезпечує від покарання за будь-який
по-перше, намагатися
на оплату додаткових
злочин, перетворює нерівність на одну з
мінімізувати ризики
послуг шкільних, дозубожіння населеншкільних, медичних
найбільших загроз соціальній стабільності
ня, а по-друге, якщо
установ є вкрай низьвже цього уникнути
кий рівень фінансування всієї соціальної сфери систему, щоб компенсува- їни по-різному реагують і на неможливо, - систематичі, відповідно, низький рівень ти вплив корупції на нерів- пропаганду, зокрема анти- но роз’яснювати наміри і дії
оплати праці. Але видається, ність і несправедливість. українську. Так, за оцінками влади, не приховуючи трудщо самим тільки підвищен- Але такий перерозподіл до- Київського міжнародного нощів та негараздів.
Чи може на це вплинути
ням зарплат і фінансування датково мотивує впливові інституту соціології, люди,
взагалі вирішити проблему заможні верстви населення які не відчувають матері- політика доходів? Видаєтьвже не вдасться. Для того, на посилення економічної й альних труднощів, на загал, ся, так. Нині в Україні є доаби підвищення фінансуван- політичної корупції для за- практично, не сприймають сить численна група людей,
інформацію ЗМІ Росії щодо які вірять у власні можливоня, зокрема зарплат, приве- хисту своїх доходів.
Поширення перекона- природи та завдань Револю- сті впливати на події в країло до зниження корупції в
освіті та охороні здоров’я, ності у кастовій структурі ції Гідності, становища ро- ні, мають досвід збройного
сформованої сійськомовного населення протистояння, часто мають
необхідне
дотримання суспільства,
трьох умов. По-перше, ма- виключно за ознаками стат- в Україні, впливу США і НАТО зброю на руках. Навряд чи
ють існувати реальні можли- ків та зв’язків, і впевненість на українську політику тощо. їх можна переконати обіцянвості для населення вибира- у тому, що належність до Натомість ті, кому коштів ками світлого майбутнього,
ти місце отримання послуги. вищих каст практично убез- бракує навіть на їжу, найчас- - цим людям потрібні наочні
По-друге, працівники мають печує від покарання за будь- тіше займають прямо проти- зміни в системі урядування,
дорожити своїм робочим який злочин, перетворює лежну позицію. Пов’язано це на місцевому і державному
місцем. По-третє, керівниц- нерівність на одну з найбіль- зовсім не з їхньою наївністю, рівнях. І найбільш очевидтво закладу має бути заці- ших загроз соціальній ста- - вони абсолютно незадово- ним виявом таких змін може
кавлене у збільшенні кіль- більності. Тотальна недовіра лені своїм життям і вину за й повинне стати підвищення
кості наданих послуг, по які переважної більшості насе- це покладають виключно рівня та покращення яколюди можуть звернутися й лення до власників «заво- на владу, а отже і сприйма- сті життя. Навіть якщо це не
до інших установ. Тоді сама дів, газет, пароплавів» тран- ють будь-яку критику дій цієї стосуватиметься всіх, вибірадміністрація встановлює сформується в неприязнь влади. Чи становить ризик кова спрямованість має бути
жорсткий контроль і викорі- до т. зв. олігархів (так часто для української держави зрозумілою, дії й наміри вланює будь-які додаткові пла- називають навіть не найба- протестний потенціал цих ди мають бути відповідним
гатших, а просто заможних людей? Безумовно. До того чином роз’яснені, чітко витежі.
Оскільки зі зростанням людей в Україні), і будь-яке ж він і зростає під впливом значені ризики як дій, так і
корупції дедалі більша ча- підвищення цін трактується зниження рівня та якості бездіяльності.
Традиційна
недовіра
українців, практично, до всіх
владних структур, у поєднанні з довірою своєму найближчому оточенню - сім’ї,
родичам, колегам, сусідам,
загалом співвітчизникам, також є свідченням слабкості
та неефективності держави,
передусім у соціальній сфері. Доволі високий рівень
довіри волонтерам (59%)
обумовлений
переважно
надзвичайно відданою та
ефективною діяльністю цих
структур під час першого періоду воєнного конфлікту на
Донбасі і визнанням їхньої
ролі у подіях останніх років загалом. Демонстрована
довіра до науковців (51%),
радше, пов’язана з проведенням опитування фахівцями інституту НАН України,
ніж реальним поширенням
в українському суспільстві
престижу науки. Довіра до
ЗСУ (41%) вочевидь викликана неочікувано для багатьох рішучим опором агресору.
Формування довіри до
співвітчизників - віддзеркалення розвитку сучасного громадянського суспільства. В умовах низької
довіри населення чи не до
всіх владних структур успіх
проведення
радикальних
економічних реформ, що потребують підтримки широких
верств суспільства, видається вельми проблематичним.
Необхідне формування широкої коаліції груп, які виступають проти чинної системи
Продовження на стор. 13
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BOHDAN BILAS D.D.S.
Приймає пацієнтів в
Українській околиці з 1981 року

Усі види стоматологічних пос
послуг
слуг
• Пломбування
П
б
• Коронки
• Протези
• Імпланти
• Лікування кореневих каналів
• Чистка зубів

Приймаємо більшість страховок
Можлива оплата кредитною карткою

В офісі розмовляють українською,
російською, польською
2226 W. Chicago Ave.
Chicago, IL 60622

773-278-8380
0

ɇɟɦɚɛɿɥɶɲɧɚɞɿɣɧɿɲɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
ɱɢɦɜɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ

Отже, треба поспішати!

Ціни на нерухомість зростають і будуть стрімко підніматися і далі...
Купивши зараз, Ви гарантуєте собі відсутність
зайвих втрат в майбутньому!
Купуйте або продавайте з
ліцензованим агентом з нерухомості

Орестом
Зубрицьким
Розмовляє українською

NORTH SHORE PRESTIGE REALTY

корумпованих представників
влади. Активність населення, спрямована на користь
реформ, може виникнути
спонтанно, але без рішучого
й авторитетного лідерства і
ефективної організації мас
такі настрої не будуть трансформовані в реальні зміни.
Водночас, як справедливо
підкреслює Ф.Фукуяма, економічні, і особливо соціальні,
зрушення на кшталт Революції Гідності об’єднують людей
у нові групи, які хочуть іншої,
сучаснішої, некорумпованої
політики.
Цю тезу підтверджують
ознаки сталого - можливо, не
такого швидкого, як хотілося
б, - процесу формування в
Україні сучасного громадянського суспільства, зокрема
постійне позитивне сальдо
довіри українців до своїх
співвітчизників. Інститутом
соціології НАН України у 2015
р. зафіксовано найвищий
за всі роки незалежності рівень довіри співвітчизникам
(51,5%) і, практично, найнижчий (12,8%) - недовіри.
Вже саме собою позитивне
сальдо ставлення до співвітчизників є свідченням
довгоочікуваних суспільних
зрушень. Адже перехід від
вертикально до горизонтально організованого суспільства без громадянських
структур, без активної поведінки представників різних
верств у захисті своїх прав,
електоральної
поведінки,
налагодження та здійснення

Ваші долари в банку - це гарантовані втрати! ((
Ваші долари в нерухомості - це гарантований прибуток!))

847-890-9430
мають отримувати централізовану підтримку.
Необхідно запровадити
систему соціальних ліфтів,
які забезпечать інтеграцію в
суспільне життя всіх тих, хто
з різних причин позбавлений необхідних і характерних для нашого суспільства
стартових
можливостей.
Ідеться передусім про людей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених бать***
ківського піклування, дітей з
асоціальних сімей.
Підсумки. Чи є можливоНеобхідно
убезпечити
сті для кардинальної зміни
Україну від поширення дисполітики доходів в умовах
кримінації. З цією метою треекономічної кризи та нестаба визначити й законодавчо
чі коштів у сфері публічних
запровадити різноманітні
фінансів? Видається, що так.
запобіжні заходи. Але, крім
Зокрема, нагальною є поцього, мають бути сформотреба переорієнтації всієї
вані відповідні суспільсистеми з надання доні норми, що потребує
помоги нужденним на
Нагальною є потреба переорієнтації всієї
широкої систематичної
стимулювання підвисистеми з надання допомоги нужденним на роз’яснювальної робощення оплати праці.
ти.
Це означає:
стимулювання підвищення оплати праці
Нинішня модель по- докорінну зміну
ведінки в Україні, яка
всієї системи оподатСлід якнайшвидше по- припускає і навіть схвально
кування, зокрема віднов- соціальними трансфертами,
лення на принципово інших диференціація пенсій у солі- долати перешкоди в досту- ставиться до несплати податпі сільського населення до ків, до хабарів, взагалі до різзасадах повномасштабної дарній системі тощо);
- диференціацію соці- базових соціальних послуг, них видів порушення закопрогресивної шкали;
- монетизацію одних ви- альних трансфертів за пра- передусім освітніх та медич- нодавства, має бути зламана,
економічною них. І в цьому полягає одне з хоч би яких зусиль це потредів пільг та немонетарних цездатністю,
допомог і субсидій та скасу- активністю та зайнятістю - головних завдань децентра- бувало. Інакше всі декларації
вання інших, що суперечать стимулювання працездатно- лізації. Проте навіть за наяв- про відданість європейськоідеології активізації еконо- го населення до максимально ності значних відмінностей му шляху розвитку залишатьактивної поведінки на ринку в економічному розвиткові ся, у кращому разі, гаслами.
мічних процесів;
регіонів соціальні стандарАвтор: Елла Лібанова, директор
- зміну практики визна- праці та в економіці загалом;
- запровадження жор- ти в унітарній державі ма- Інституту демографії та соціальних
чення вартості публічних
досліджень ім.Птухи НАН України
послуг (медичних, освітніх, сткої системи контролю ють бути єдині. Відповідно,
Джерело: Дзеркало Тижня
житлово-комунальних, со- витрат і статків з метою уне- ті територіальні громади,
(https://zn.ua/ukr/internal/ukrayinaціальних тощо) і механізму можливлення масштабних які з об’єктивних причин не
glibina-nerivnosti-_.html)
їх оплати (державний бю- незареєстрованих доходів, зможуть їх забезпечувати,

постійного контролю за діями влади видається абсолютно неможливим. Водночас в
умовах низького рівня життя
виникає ризик трансформації цієї активної поведінки у
певну квазі-громадянську діяльність, що камуфлюватиме
традиційні для української
спільноти результати загравання влади/опозиції із населенням.

джет, місцевий бюджет, фонди страхування населення
тощо); спрямування системи
тарифів не тільки на компенсацію витрат надавачів
публічних послуг, а й на економію обсягу їх споживання;
- визначення та чітке подальше дотримання співвідношень між основними
соціальними стандартами
і державними гарантіями
(мінімальна заробітна плата, співвідношення оплати
праці в бюджетній сфері з
мінімальною
заробітною
платою, узгодження/неузгодження окладів за тарифною сіткою з мінімальною
заробітною платою, співвідношення мінімальної заробітної плати з мінімальними

- на перших етапах це має
стосуватися чиновників та
працівників бюджетної сфери.
Швидкого ефекту не буде,
понад те - запровадження
кардинальних змін у політиці доходів майже неминуче
викличе потужну протидію
тих її суб’єктів, котрі зазнають втрат (радше, потенційних, ніж фактичних), але нехтування наявними ризиками
загрожує соціальними конфліктами і розхитуванням
української держави.
Проте кардинальні зміни
політики доходів є тільки однією, хоч і дуже важливою,
складовою комплексних зусиль, спрямованих на зниження нерівності.
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ІСТОРІЯ
Сергій
Соколов.
Cпеціально для
«Час і Події»

Продовження.
Початок в попередньому номері

Астольф де Кюстін –
легендарний мандрівник,
який відкрив нам
справжню Росію

Безумовно, ціллю даних
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Вбити дракона

або що нам робити з північним сусідом
Частина 2
публікацій не стоїть примус до ненависті до народу
московитів чи, як вони кажуть, до «русофобії»; ніхто
їх не боїться, оскільки не
заслужили вони такої чесноти. Відношення до них як до

молодших братів роду людського, як до підлітків, що
не вміють формувати себе
і обирати свою владу, і боягузливо скаржаться, коли їх
критикують за це. І питання
не в тому, ким ми їх бачи-

мо останні 500 років аж до
сьогодні, а чи стануть вони
нарешті повноцінною нацією і вийдуть на рівень відповідальності перед іншими
націями та будуть готові на
правду перед собою! Наша

ціль – мати добросусідські
відносини з усіма народами,
з якими маємо кордони, та й
усіма іншими. Тож однозначно нашою задачею постає
допомога нашим північним
сусідам подорослішати. Чи
станеться це через оприлюднення правди про них?
Так, якщо вони адекватно
сприймуть її, проаналізують
свої помилки і знайдуть в
собі сили до світової соціалізації. Чи існують інші методи? Нам покаже тільки час…

Коментар Дмитра Донцова до книги «Росія в 1839 році» Астольфа де Кюстіна, квітень 1958
НІКОЛИ ЗАХІД ТАК НЕ
ПОНИЖУВАВСЯ
ПЕРЕД
МОСКОВЩИНОЮ, ЯК В НАШІ
ДНІ, І НІКОЛИ ТАК МАЛО її
НЕ РОЗУМІВ. НИНІ ТАК ЗВАНІ
«ЕКСПЕРТИ», «ЗНАВЦІ РОСІЇ», ВИВЧИВШИ «КОНСТИТУЦІЮ СРСР» АБО ІСТОРІЮ
КОМПАРТІЇ ТА ЩЕ ПИСАННЯ
МАРКСА Й ЛЕНІНА, ДУМАЮТЬ ЩО ЗНАЮТЬ РОСІЮ І
БІЛЬШОВИЗМ, АЛЕ НА ДІЛІ
НЕ МАЮТЬ ПРО НИХ НІЯКОГО ПОНЯТТЯ.
…Це тому, що матеріалісти, якими є ті «специ» від
Росії, мають вуха і не чують,
мають очі — і не бачать, мають розум — і не розуміють.
Це тому, що недооцінюють
чинника духової натури;
не знають, що невидимою
пружиною, мотором, який
«накручує» всю внутрішню
і зовнішню політику Кремля — нинішнього і позавчорашнього, — є чинник духової натури, а доглянути його
можна тільки «оком душі»,
інтуїцією, ясновидством, —
здібностями, атрофованими у матеріалістів, які поза
фасадою і брехливими заявами й статистиками — не
бачать нічого.
Цю інтуїцію мали люди
правлячої касти минулих
століть, які гідні були носити ім’я національної еліти.
Тому чудово розуміли Росію Герберштайн, Флечер,
герцог Альба, і — маркіз де
Кюстін, автор епохального
твору про Росію Миколи І,
ту саму, якій кинув виклик
Шевченко.
Крім того, заглянувши
глибоко в душу москаля,
Кюстін лишив грізну пересторогу Заходові перед новим напливом варварської
орди зі Сходу, вказуючи теж
на ту силу, яку повинен Захід знайти в своїй душі, щоб
ту навалу відбити.
Кюстін писав про Росію Миколи I-го, першої
половини XIX віку, але хто
знає бодай основні факти
з історії Московщини, той,
читаючи книгу французького аристократа, тратить
почуття часу. Не раз йому
здається, що перед ним
встає Московщина Малюти, «опричнини» Грозного,
або — Московщина Леніна, Сталіна чи Хрущова. До
того тут все однакове, все те
саме, той самий дух, та сама
система, вічна, незмінна, не
зважаючи на інші назви, титули і однострої…

Цей вічний дух московського народу, як він відбився в його добі, блискучо схарактеризував у своїй книзі
Кюстін. Політики, замотеличені наукою «прогресу»,
виходять з себе, коли хтось
кидає тінь на «вєлікій русскій народ», який нібито не
може ж відповідати за діла
царату чи більшовизму. Тим
не менше, Кюстін говорить
про дух самодержав’я, а ми
тепер говоримо про дух
більшовизму (що є те саме),
то очевидно це не дух лише
«царських бюрократів» або
«сталінських вельмож». Ні,
це дух московського народу. Бо, коли російські патріоти пишаються «нашим»
Пушкіним, Чайковським чи
Петром з Катериною, як витвором генія московського
народу, то мусять признати,
що й Ленін, Молотов, Серов
і Маленков теж є такими ж
витворами генія того самого народу. Не дурно ж ліберальні емігранти, як один,
стають в обороні пам’яти
царської Росії, а монархісти
захоплюються імперською
політикою більшовизму.
…Єдино, що московити
органічно засвоїли — в усім
своїм житті, — це традиції
Орди, яка колись тримала їх
триста літ під ярмом. Перемішані з фінами, чужі нашому Києву, радимичі й в’ятичі,
предки москалів, відчули
в тих традиціях Орди щось
собі рідне...

Ось чому в своїй книзі,
той дух московського народу спостерігає Кюстін і в
царях, і в дворянстві московськім, і в мужиках. У вдачі
— пише він — різних верств
того народу нема різниці,
а коли іноді здається, що
вона є, так це просто тому,
що вища верства — посідає
силу примусу, а нижча — ні.
Коли ж представники останньої дориваються до влади,
то їх панування є копією панування тих, кого вони як
провідну верству, скинули.
Як каже він — в Росії «деспотизм є на троні, а тиранія —
всюди», як то образово-символічно геніально показав у
своїй поемі «Сон» Шевченко.
Що ж це за дух тієї нації, в уяві нашого автора?
Яка є московська вдача? Кюстін стверджує,
що це дикунська вдача,
байдужа до святости даного слова, до всякого
правдивого почування,
до почуття справедливости. Все в ній — тріумфуюча брехня, облуда
й обман, брак всякого
морального сенсу, відсутність поняття права
і обов’язку… Відзначає
їх страшна ксенофобія,
ненависть до чужинців,
випливаюча із заздросте
до них, основана на почутті власної інферіорности (нижчосте).
Все в Росії — «анрежіманте», скошароване,

це взагалі — «штучна нація».
Все — фасада, фальш, чванкуватість і злоба. Це раби
фізичні, душевні, з рабською
душею і з рабською совістю. Лад чи система за доби
Кюстіна панують в Росії такі
самі як за Івана Грозного, як
за Сталіна чи Хрущова. Провідна верства рекрутувалася за Грозного не на підставі
вищих якостей…, а одчайдушність, розгульність, готовість щохвилини до розбою і
насильства... Опричник царя
Івана, так само як партієць
Сталіна, — мусив бути скінчений хам і бандит в душі,
готовий до послуг білого чи
червоного царя, без жодних
моральних правил. Мусив
виректися всіх природних,
органічних зв’язків — родини, Бога, нації. Кремль — для
Кюстіна — це «сатанинська
будівля», в якій місце лише
«постатям з Апокаліпси».
І ще щось констатує
Кюстін, — річ надзвичайно
важливу для всіх, хто цікавиться російською політикою. Він стверджує, що весь
той страшний режим, який
панує в царській Росії того
часу, і який панував і раніше, а як ми знаємо — і в наші
дні, — що це єдиний режим,
який може тримати ту імперію вкупі. Іншими словами
— що при всякім іншім, —
імперія розлізеться, розпадеться на свої складові частини, що ми і бачили, коли
охляла провідна верства
дворянства Олександра ІІго і Миколи ІІ-го почала бавитися в лібералізм і в конституційну монархію. Це
ствердження
француза
важливе особливо для тих
наївних чужинців і рідних
земляків, які вірять в «ево-

люцію» імперського режиму і в можливість якогось
компромісу з ним. Кюстінові належать слова, що,
коли імперія московська
в майбутньому зазнає
великої кризи, що загрожуватиме її існуванню, то
москалі волітимуть знову
мати на троні такого тигра
як Іван IV, аніж бачити розпад своєї орди. Ось де — в
цій вдачі москаля — джерело повстання Сталіних і
Хрущових. На жаль цього
не здібні збагнути наївні
чужинці й українці, які мають вуха і не чують, мають
очі і не бачать.
Як той режим випливає з
вдачі москаля, так з неї випливає і його завойовницька політика. На Заході думають, що основою російської
заграничної політики є або
забезпечення границь, чи
огляди економічної політики. Все це нісенітниця! Її зовнішньою політикою керують
«імпондерабілі», внутрішній
потяг орди завойовувати,
підбивати інші народи, красти, мордувати, грабувати і
панувати. Москалі називають це своєю «месіанською
ідеєю». Це ті самі внутрішні
імпульси, які гнали колись на
Європу монгольські орди...
Це є той чортівський московський «ерзац» почуття,
яке ставить вище над людину свою мету. І не дасть з тою
бісівською силою собі ради
Захід, ні Україна, коли тій
темній силі не протиставить
ще могутнішу, ще страшнішу
силу ідеалізму, гарячої віри
в свою Правду, поставлену
над все земське і дочасне,
силу мілітантного духа.
Такі думки викликає епохальна книга маркіза де
Кюстіна. Написана відважним,
блискучим
стилем, повна глибоких думок, елеґанції
вислову, і невгнутої
віри в свої слова, —
ця книжка вимагає
не тільки, щоб її читали люди, які боліють
за долю своєї нації і
нашої християнської
цивілізації, але й щоб
над нею медитували.
Для людей, для яких
шляхетність, мудрість
і відвага не є порожніми словами, — є книга
Кюстіна дороговказом
в нашу темну добу, на
яку впала тінь московського диявола.
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Безкоштовні консультації по телефону
і з допомогою системи Zoom
Особисті консультації в офісі – $250
(будуть відраховуватися надалі з Вашої оплати послуг адвоката)

jsager@jsassociates.info

ЗАЩЕМЛЕННЯ – КОМПРЕСІЯ – БІЛЬ…
ДЕКОМПРЕСІЯ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛІ!

МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!!!

Comprehensive
Rehabilitation Clinic

АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО, M.D.
СТЕНОЗ?

У Вас з’явилась слабкість в ногах і біль в попереку?
Можливо у вас стеноз хребетного каналу
(грижа міжхребцевого диска).
Вам потрібна ДЕКОМПРЕСІЯ!!!

ГОЛОВНА БІЛЬ,
ЗАПАМОРОЧЕННЯ?

Можливо, причина в патології верхньо-шийного відділу
хребта, і як результат - шийно-черепному синдромі
Защемлення нервів і сосудів знімає ДЕКОМПРЕСІЯ!!!

Декомпресія

- звільнення нервових волокон, защемлених випнутим диском, або спазмованими м’язами.
Це універсальний спосіб зняти спазм, набряк, запалення і усунути першопричину болі.

985 S. Buffalo Grove Rd., Buffalo Grove, IL 60089 | 847-681-1161 | OrthoPainRehab.com

16
Коментар редактора
Назара Мухачова:
Пропонуємо Вашій увазі «Творці і браконьєри»
Віктора Іванисенка та
наполягаємо на обов’язковому прочитанні роману
«Собор» – Олеся Гончара.
Олесь Гончар чітко
вказує нам на глобальну
війну морально здорових
людей, «правильних», людей чесної сумлінної праці
і творення – з одного боку
− з аморальними дегенератами, руйнівниками, зрадниками без «роду-племені»
та родової пам’яті, людьми, котрим принцип «після нас – хоч потоп» - став
основою життєвого кредо, - з іншого боку. І йдеться не про одиниці чи десятки – мова йде про цілі класи
управлінців дегенеративної системи, «фільтри»
якої встановлені таким
чином, що саме дегенерати «найвищої проби» опиняються на верховних щаблях управління.
Олесь Гончар, живучи
в СРСР, перебуваючи під
пресом
тоталітарної
машини, чітко вказує на
вироджену природу походження
глобалізаційної
комуно-азійської системи;
досліджує фактично весь
генезис цього явища, вказуючи яким чином вбивають вікову морально-духовну народну складову
в молодому поколінні!...І
дуже чітко прогнозує, до
чого дійде ця Система в
подальшому та «які будуть жнива…»
Один із найбільш глибоких та найточніших
аналізів роману «Собор»
зробив Віктор Іванисенко. «Творці і браконьєри»
- дуже стисла назва критики роману, що цілком
передає його зміст.
Яким же було моє здивування, коли в 2017 році виявилось, що тексту рецензії «Творці і браконьєри»
Віктора Іванисенка немає
в інтернеті! Принаймні,
ані мої кількагодинні пошуки, ані аналогічні пошуки моєї дружини результатів не дали. Виявилось, що
ця праця була надрукована у 4-ому номері журналу
«Вітчизна» від 1968 року
та в газеті «Наша Батьківщина» того ж року у
Нью-Йорку. Ми завітали
до бібліотеки Вернадського, де зберігаються
примірники журналу Вітчизна 1968 року, відсканували та оцифрували даний твір і пропонуємо його
Вашій увазі.

ТВОРЦІ І БРАКОНЬЄРИ
Певного часу сталося
так, що з нашої літературної мови непомітно зникли слова, котрим за всіма
ознаками належало жити
довговічним життям.
Це був не той випадок,
коли сама історія, поступ
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Творці і Браконьєри

Віктор Іванисенко, рецензія
до роману «Собор» Олеся Гончара

суспільної думки виносять
суворий вирок застарілим,
неспроможним уявленням
і поняттям. Сталось щось
інше: і читачі, й літератори
зчудовано спостерігали, як
щораз рідше й рідше в літературі й житті звучали слова добро, краса, совість,
душа, благородство, справедливість та чимало інших
слів, за якими стоять цілі
сфери і комплекси понять,
пов’язаних з віковічними
духовними, морально-етичними надбаннями народу. У
своєму сліпому захопленні
люди, недалекі й злі, духовні
аскети і демагоги-«законодавці», поспішали списати
по графі «мотлоху істopiї»
цінності мистецького й етичного плану, а водночас намагалися старанно замурувати всі отвори, що ведуть
у глибинні надра людської
душі - саме туди, де народжуються, міцніють і живуть
добро та краса. Щоб не ходити далеко за прикладами,
пригадаймо, що тільки недавно критики, схаменувшись, заново відкрили для
себе слова талант, натхнення (чи не злякався хтось ко-

або ж з «негативним» епітетом. Сам добрий гуманізм
страхав людей грізним епітетом «абстрактний».
Що ж, небагато літ перевернулось, а води чимало
утекло. І вже входить у літературу повнокровне життя,
велика історія народу. Уже
ваблять майстрів слова до
себе невичерпні джерела
краси і доброти людської,
і стають на своє місце найсвятіші слова, віковічні істини й переконання. Як мріяв
про те О. Довженко, розмова в літературі перейшла «на
красу, на любов, на розуміння світу, його законів движущих і ролі нашої у ньому».
Ці докорінні зміни в
функціональній сутності літератури, в її ідейно-художньому наповненні перебувають у прямому зв’язку з
лінією Комуністичної партії,
з новими умовами розвитку особи в соціалістичному
суспільстві. Водночас і сама
література, чутливо вловлюючи потреби і дух часу, дедалі посилювала свій вплив
на дійсність, на спрямування суспільно-громадського
поступу. Нинішня література

З нашої літературної мови непомітно
зникли слова добро, краса, совість,
душа, благородство, справедливість
лись «нематеріалістичного»
їх походження?). На одному
з письменницьких з’їздів О.
Довженко нагадував, що ми
викинули з ужитку слово
страждання, а воно ж означає, за твердим переконанням письменника, факт людського буття, який «пребуде
з нами вічно». Деяким іншим
словам і категоріям дісталась інша доля: зміст їхній
був збіднений та перекручений, побутували вони або ж
з незмінним суфіксом « ізм»,

зосередилася на істинному
своєму предметі - на морально-етичних проблемах
народного життя. Оскільки
ж сфера моралі й етики невідривна від соціального буття людини, посилився аналіз
соціальних явищ сучасності.
Оскільки ж сучасність, як кажуть на дорозі з минулого в
майбутнє, література, особливо романістика, прагне
розв’язати пекучі, назрілі
питання моралі й етики з
погляду історичного досвіду

трудящого народу, оцінки
й нової переоцінки духовних здобутків національної
історії.
Збагачення
літератури ідеєю гуманізації людських взаємин, пошуків і
утвердження духовного і
морально-етичного ідеалу
сучасності на основі досвіду,
нагромадженого поколіннями в труді й боротьбі, поки
що ніхто не спробував належно узагальнити, дослідити. Очевидно, робота ця
попереду. Бо саме тут накреслився головний напрямок художнього втручання
літератури в життя. Твори О.

тура відмовилась чи відмовляється від несуттєвого і
скороминущого, хвилинного, а прагне відшукати духовні підвалини доби, утвердити закони й ідеали часу. Бо
правдивий художник слова
повинен відповідати за свою
правду перед лицем сучасників і нащадків.
Характерне явище з цього погляду творчість Олеся
Гончара, письменника, талант якого весь час мужнів і
розвивався під знаком посилення інтересу до проблем
народного ідеалу людини,
до відтворення цільних народних характерів і типів.
Зусилля ці супроводжувалися більшими й меншими
художницькими успіхами та
удачами. Регулятором тут
були, крім суб’єктивно-творчих факторів, обставини
літературного життя, особливості суспільної й мистецької атмосфери. Створені
О. Гончаром образи Брянського, Черниша, Ясногорської, Богдана Колосовського, Мирона Духновича,
Оленчука, Дмитра Килигея,
старого Горпищенка овіяні
духовною чисrотою, глибоко споріднені з традиціями
здорової народної моралі. У
романі «Тронка» соціальні й
етичні завдання сьогоднішнього дня розв’язуються на
грунті осягнення одвічної
діалектики минулого, сучасного, майбутнього. Неписаний внутрішній «етикет»,
високі якості душі, властиві
молодим людям, що їх малює письменник, одержані в
спадок від гордих, волелюбних батьків і дідів, «мимоволі
виринають, пробиваються
десь із самих надр психіки»,
як каже льотчик Петро Горпищенко.

«Собор» не має нічого спільного
з «колгоспними» та «робітничими»
романами
Довженка, Г. Тютюнника, М.
Стельмаха, Ю. Мушкетика,
І. Сенченка, В. Козаченка, І.
Муратова, Е. Гуцала, А. Мороза, В. Бабляка, О. Сизоненка, попри всю відмінність
конкретних завдань, що їх
ставить перед собою кожен
з перелічених та й багатьох
не названих письменників,
засвідчують: велика й мала
наша проза в суттєвих її
зразках стала прозою гострих, злободенних питань.
І стосуються ці питання
до основного: що вносить
наша соціалістична сучасність в історичний духовний
поступ людства? Яким має
бути наше сьогодні й завтра
і який зв’язок між минулим,
сучасним і майбутнім? Сьогодні література прагне дати
конкретний образ прийдешнього світу - світу досконалості, доцільності, краси і
людяності. Цей образ мас
бути втілений у реальні лінії
й пропорції, має переконувати й надихати мистецькою гармонією, духовною
змістовністю. І тому літера-

Суть і спрямування ідейно-етичних пошуків письменника, його власну індивідуально-художницьку сферу
симпатій особливо виразно
відчуваєш, читаючи новий
роман О. Гончара «Собор».
Стають виразніші внутрішні
єднальні зв’язки між улюбленими героями, між творми, писаними в різні роки, на
різні теми. Вимальовуються
зримі обриси тієї «єдиної»
книги, яку справжній письменник пише все життя.
Очевидно, «Собор» - ще не
фінал тієї книги, не розв`язка
великого сюжету про народ,
що шукає себе на велелюдних розпуттях вікової історії,
утверджується в світі як талановитий будівник і творець. Але це вже якась кульмінаційна вершина сюжету.
Хоч дата написання «Собору» позначена роками
1963-1967-м, роман неодмінно буде віднесений читачем до тих книг, що виношуються коли не все життя, то
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протягом тривалішого часу,
ніж час написання, і мають
значення творів підсумкових, етапних. Більше того,
роман цей характеризує i
певний етап у розвитку цілої
літераrури, розкриває якісь
нові перспективи у її взаєминах з життям.
Непросто замкнути в
кілька логічних понять
«тему» роману в тому вигляді, як найчастіше у нас її
розуміють. «Собор» не має
нічого спільного з отими
«так званими «колгоспними»
та «робітничими» романами, що діляться з суворістю кастовою» (вони
також висміяні в «Соборі»). Тут не знайдемо
«виробничих» процесів і
«позитивно-негативних»
персонажів, яких розрізняють тільки професії і посади.
Не знайдемо і вузько «особистої» теми в міщанському
трактуванні її як чогось такого, що неодмінно виходить
за межі «суспільного». l ті
конкретні характери та їхні
долі, що становлять сюжетний «хребет» і художньо-матеріальну основу роману, не
вирізняються з потоку життя, не існують самі по собі,
не в них «сіль твору», бо
вони тільки окремі «музичні партії» в поліфонічному
житті, — справа рук народу
та історії.
Дія в романі переноситься з робітничого передмістя
Зачіплянки, що біля великого металургійного заводу,
в сучасне колгоспне село;
з степового українського
Придніпров’я- в далеку Індію; з сьогоденності - в історичне козацьке минуле
двохсотрічної давності, в
бурхливий вир війни громадянської, а далі — війни
Вітчизняної. Серед персонажів твору поруч з робітниками -металургами, колгоспниками,
студентами,
лекторами й міліціонерами,
поруч з тими, хто «керує», і
тими, ким «керують», бачимо і безіменного архітектора, творця собору, цієї «поеми степового козацького
зодчества», і замученого
Катериною ІІ кошового Калнишевського, й історика
Яворницького, і Нестора
Махна – втілення дикої, руїнницької сили в історії.
Часові, географічні, типологічні масштаби вимірів
дійсності у романі таким
чином найширші. Розмова
ведеться по великому рахунку, відбуваються пошуки
«формул вічної краси», тих
формул, що можуть забезnечити «надійність душі» людської, що відповідають потребі часу, —«невситимому
жаданню прекрасного».
«Собор» О.Гончара за
жанром найліпше визначається як проблемно-філософський роман. Але
письменника хвилюють не
абстрактні категорії етики й
моралі, а те, що наболіло й
назріло в житті.
У творі незліченна кількість знаків запитання біль-
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Звісно, як і в кожному іншому місці, де живуть люди,
живе з ними щастя й горе,
драми й розлуки, та й самі
ці люди, як водиться, досить
різні, з різними долями й характерами. І треба сказати,
що автор, залишаючись вірним своїй постійній схильності до малювання натур
ідеальних, чистих і цільних,
відтворив ряд складних характерів, нелегких людських
шляхів життєвих, не зупиняючись при цьому перед
знівеченим життям, перед
найглибшими
трагедіями
(найбільш
характерні
й найНащадки ж прийдуть, спитають колись:
виразніші в цьому плані ісану, якими ви були? Що збудували? Що
торія Ягора Катратого, доля
зруйнували? Чим ваш дух трепетав?..»
його племінниці Єльки та
інші).
Але художній притиск у
творі все ж зроблено не на
якими ви були? Що збуду- ня, тим більше, що більшість
різноманітності особистих
вали? Що зруйнували? Чим таких явищ уже в минулому
людських шляхів і харакі вже знайшли пояснення
ваш дух трепетав?..»
терів, зумовлених тими чи
«Чи збагачується духов- в процесі розвитку життя.
іншими конкретними обстано сучасна людина? А якщо Для письменника важливо
винами, інколи від людей
збагачується, то за рахунок підвести численні життєві
не залежними, а на спільних
вияви добра чи зла під зачого?..»
моральних принципах, на
І ще: «Самий смисл 6уття гальний знаменник моральтих глибинних основах дучи не тому, щоб жити у му- ної цінності, віднайти закоховності, які допомагають
дрій злагоді з природою, номірності людських дій,
людям діяти всупереч обзнати насолоду праці і по- показати глобальні сили,
ставинам і всупереч їм заезію людських взаємин? І що протистоять одна одній
лишатися людьми. Йдеться
щоб навчитися цим дорожи- у напруженій боротьбі за
про те, що об`єднує людей
ти, відчути потребу це берег- красу і правду життя, дати
праці і творчості, що робить
їм загальноетичну оцінти...»
їх сукупністю, єдністю, яку
Філософсько-етичний
Це лише кілька з тих ку.
називаємо народом.
запитань, відповіді на які принцип «Собору» підне«Собори душ своїх бенапружено шукає один з сений над дріб’язком сірих
режіть, друзі... Собори душ!»
господарської
героїв твору — студент, ін- клопотів,
— в цих словах старого вчиженер і поет по духу Микола метушні, чиновницької адтеля Хоми Романовича розБаглай. Недаремні ці запи- міністративної «діяльності»,
кривається символіка назви
тання, бо виникають вони над мізерністю «особистих
твору, ідейне спрямування
з численних конфліктів по- трагедій», над усім тим, що
його. Невипадково вдається
всякденності: психологіч- часом ставало «темою» в
вчитель до високого стилю,
них, побутових, соціальних. романах і повістях вузько
до незвичайного символу.
І не осягнувши отого самого практичного при- значення.
Трагедією власного життя
«смислу буття» та «кінечного І саме з цієї висоти письмензаплатив він за цей собор,
змісту мудрості земної», ма- ник має можливість не прощо височить серед Зачіплянбуть, не вдасться людям упо- сто назвати речі своїми імеки, немов живе втілення
ратися з простішими закраси й безсмертя людгадками сьогочасності,
Чи збагачується духовно сучасна людина? ської творчості, невмируяк, наприклад: «Чому в
щої історії народу, живе
нас так хаплюг багато?»,
А якщо збагачується, то за рахунок чого?
дихання волелюбності,
чому люди злі, чому монепокори. Історія козалодь пісень не співає, а
слухає їх з «коробок», і доки нами, не тільки відмежувати дозаводські часи, було, ка- цького собopу давно стала
будемо отруювати воду в зло від добра, але й розкри- жуть, на цьому місці велике легендою: «Після зруйнуванДніпрі? І чому «епоха на- ти їхнє походження та суть у село, що робило списи запо- ня Січі, в потьомкінські часи,
рожцям. І коли мандрували повержені запорожці заснуроджує» ще й досі «людей-а- нашому суспільстві.
Два взаємно протилежні козаки на Січ, то завертали вали монастир у цих місцях,
восьок», лжедмитріїв і батькопродавців,
кар`єристів принципи людського став- сюди, щоб запастися списа- у плавнях, що належали оді свистунів, лакиз і крутіїв лення до життя, до суспіль- ми. Отоді, може, котрийсь ній із окраїнних запорозь– усіх отих, кого свідомість ного багатства визначють козак і зачепився тут за ких паланок. Отам у плавнях
цін- якусь, поклавши початок ди- постригались у ченці, брали
людська сприймає як пред- суспільно-моральну
до рук замість шабель книги
ставників однієї породи - ність характерів. Це прин- настії».
І, мабуть, від тоrо, що святого писання. Перевдягабраконьєрів життя. А людей цип розумної творчості і
ще цікавлять і доцільність духовності, з одного боку, і багато поколінь зачіплян- лися, як оточенці, в буденну
«антикозячих законів», і принцип тупого руїнництва ців працювали біля вогню сіру одежу гречкосіїв. Чорпричини «копійчаного тру- та матеріального спожива- й металу, від того, що життя ною жалобою ряс прикридодня», і «горохвяний хліб», і цтва — з другого. Династія їхнє просте, доцільне й гар- вались буйно-червоні шатрудівників, монійне, як природа, серед ровари лицарів Запорожжя.
всякі інші сумні та дивні речі, будівничих,
творців, господарів історії якої вони живуть («Зачіплян- І вирішено було тоді на їхній
травми недавнього часу.
Інколи здається, що в протистоїть у романі сучас- ка хоч і живе від заводу, але сумовитій раді: збудуємо соромані створюється певний ним гepocтратам і «пігмеям й землі не цурається»), що бор. Воздвигнемо, щоб піднадмір життєвого матеріа- з вибухівкою», тимчасовим до краси земної ставляться нісся в небо над цими плавлу, який потребує аналітич- фаворитам і браконьєрам зачіплянці чесно, по-люд- нями, що рибою кишать, над
ної роботи письменника й життя: браконьєрство набу- ському, без підступності, — степами, де наші коні випачитача. Часом побоюєшся, ває в романі значення кате- може, саме від усього того сались і буде незломлений
що реально існуючі в творі горії соціальної. Психологія й постає їхня незалежність наш дух жити у святій цій
колізії і характери не в творця життя і психологія і незаляканість, «відвага по- споруді, наша воля сяятиме
спромозі охопити всю ту по- браконьєра, морально-е- чуттів» і відсутність «тріщин в небі блиском недосяжних
бань. Шаблю вибито з рук,
ліфонію світлого й темного, тичні засади цих двох су- у душі».
«Всі тут куми, свати, бра- але з серця не вибито дух
до якої письменник прагне. спільних явищ і становлять
До речі, на цю тему могла б об’єкт художнього дослід- ти. Ні злодіїв, ні літунів». Про волі й жадання краси! Наша
відбутися окрема критич- ження в романі О. Гончара свою природну прямоту і непокора в цім витворі стаодвертість вони з гордістю не серед степів на віки...»
на розмова, що стосувала- «Собор».
...Серед привілля прид- кажуть: «На нашій вулиці
ся б художніх пропорцій
між життєвою фактурою, ніпровського степу поруч анонімок не пишуть».
(Далі буде)
шої і меншої значущості, але
відповідь на них, як будемо
бачити далі, може бути одна,
спільна.
Ось кілька таких знаків
запитання, поставлених автором і його героями:
«Так у чому ж все- таки
він, «кінечний зміст всієї
мудрості земної»? Як бути
справжнім?Як досконалитись? Як маєш повестись,
щоб відчути себе перед вінцем всесвіту справді вінцем
природи?.. Нащадки ж прийдуть, спитають колись: ану,

необхідною в сучасному
романі для вираження ідеї,
і тією ширшою частиною
життєвих спостережень і
вражень письменника, яка
може бути лише предметом
«особистого» вивчення попередньої, глибинно-прихованої роботиписьменника в процесі виношування
ідеї. Але треба мати на увазі, що в даному разі автор і
не має на меті аналізувати,
знаходити причини, пояснювати часткові факти чи
явища локального значен-

з великим індустріальним
гігантом живе своїм особливим життям робітниче
селище, де й розгортаються
основні сюжетні події твору. Населяють Зачіплянку
«здебільшого
праведні»
люди, як каже автор роману,
або ж, за словами студента
Баглая, «правильні» люди.
Подивимося, чому ж так
пасує до них це незвичне
слово «праведні» одне з тих
слів, що «забуті» літературою.
Передусім праведний у
них труд: «не скотячий»,
«не тільки ради шлунка»,
«не пустопорожній», «не
на холостому ходу», а
труд корисниЙ і чесний,
«все життя лицем до вогню». Вони, ці у перті, крутолобі металурги й будівники, певні в своєму праві
жити й творити на цій Землі,
политій кров’ю і потом своїх
предків. Вони не зайди й не
безбатченки, вони знають
свою «династію», родовід
свій, шанують минуле своє
і хочуть зберегти його для
майбутнього. Нехай всілякі покидьки творять свою
філософію браконьєрську,
базікають про судний день
атомної катастрофи, про
планетарний фінал. У крові,
в надрах свідомості трудівника живе здорова віра в
безконечність буття, і «душа
прагне безсмертя».
Свідомість своєї безконечності то, може, і є основне, що формує психологію будівника на відміну від
браконьєра, у котрого немає
минулого і котрий не хоче
майбутнього.
Династія придніпровських металургів сягає далекої
минувшини. Ще «в давні, в
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онині користується
великою популярністю
так звана «Володимирова
легенда», в основу якої
покладено клерикальну
концепцію хрещення Руси.

Відповідно до неї Русь залишилася язичницькою до кінця
X століття, християнізація її
була здійснена волею Володимира Святославича, за що
його возведено у ранг святих
і «рівноапостольних». Євангельська легенда розповідає
про зішестя Святого Духа до
апостолів на п’ятдесятий день
після воскресіння Христа; то
було прилучення Христових
учнів до Божественної благодаті. «Володимирова легенда» стверджувала аналогічне
озаріння київського князя, що
мало поставити його на один
щабель з апостолами.
Насправді ж, утверджувалось християнство у східніх
слов’ян набагато складніше.
Процес цей тривав майже тисячоліття і пройшов ряд стадій,
часом досить драматичних.
Сто років тому у зв’язку з
900-річчям хрещення Руси Ф.
Фортинський здійснив спеціяльне дослідження, відшукуючи відомості про акт 988 року
в іноземних джерелах. Виявилось: в жодну хроніку, в жоден
документ не вписано і рядка
про хрещення Руси за Володимира Святославича. Деякі автори (Титмар Мерзебурзький)
згадують особисте хрещення
київського князя, але про навернення його країни в лоно
Христової віри — ані слова.
Єдиний виняток — хроніка арабського християнського письменника Ях’ї
Олександрійського. Його повідомлення — дуже лаконічне
(буквально одним реченням),
що живовидячки відбиває київську тенденцію 30-х і 40-х років XI століття, коли й формувалась «Володимирова легенда».
В чому ж справа? Як пояснити цю дивовижну «змову мовчання»? Дуже просто: справжнє навернення Руси (країни і
держави) відбулося задовго
до Володимира, і сенс акту
988 року полягав у поверненні християнству функції державної релігії Київської Руси. В
очах тогочасної ойкумени Русь
була християнською країною
від 860 року.

ЧАС І ПОДІЇ

ІСТОРІЯ

#30 I 07.28.2021

Перше (Аскольдове)
хрещення Русі-України

Процес утвердження християнства у східніх слов’ян був
довгим і складним. Нова віра
почала поширюватися серед
населення Східньої Европи ще
в перших століттях нашої доби.
Про це знаходимо відомості в
численних
пізньоантичних
джерелах — у Тертуліяна,
Афанасія Олександрійського,
Епіфанія Констанцького, Іоана
Златоуста, Євсевія Ієронима,
Теодорита, Гермія Созомена.
У першій половині ІV століття
християнство здобуло визнання і почало посідати панівне
становище в Римській імперії.
Імперія з ворога і гнобителя
нової віри перетворилася на її
могутній оплот.
Саме в ІV столітті, як свідчать археологічні дослідження, в Черняхівській культурі
змінюється поховальний обряд (тілопокладення в ямах,
орієнтовані головою на захід).
Дослідники (Е. Симонович)
закономірно пов’язують це з
поширенням християнських
ідей. Знайдена в одному з
черняхівських поселень формочка для відливки натільних
хрестиків не залишає сумніву,
що серед носіїв тієї культури
в першій половині І тисячоліття н.д. вже існував численний
християнський прошарок.
Процес спонтанного проникнення християнської віри
в східньоевропейське (в тому
числі і східньослов’янське)
середовище діяв протягом 1
тисячоліття н.д. з великою інтенсивністю. Бурхлива доба

великого переселення народів провокувала карколомні
зміни і повороти в становищі
європейських країн і народів.
Падіння Римської імперії під
тиском варварів, звичайно,
підважило авторитет нової релігії, але не могло перетнути
шлях її переможній ході.
Внутрішній зміст процесу мав соціяльно-економічну
природу. То була епоха остаточного краху античного
рабовласництва і формування нових, прогресивніших,
феодальних відносин. Східні
слов’яни опинилися у центрі
глибоких змін і потрясень.
Особливо швидкими темпами
формувався новий соціяльний
лад у другій половині тисячоліття. У провідних европейських країнах (в тому числі й на
Русі) цей процес завершився в
середині IX століття.
Формування феодальних
відносин у східніх слов’ян розтягнулось від II до IX століття і
завершилось в роки правління
Аскольда — останнього представника династії Києвичів на
київському престолі і одного
з найвизначніших політичних
діячів свого часу.
Нова феодальна база потребувала і нової надбудови, у
тім числі — ідеологічної. Нею і
стало християнство. Зубожіле
давньоруське поганство вже
відслужило свій вік. Воно не
відповідало вимогам доби і мусило відступити.
Наприкінці VIIІ — на початку IX століття окремі слов’ян-

Від редакції:
Кремль дуже потужно використовує у
своїх інтересах, так звану, «церкву» Московського Патріархату (МП), котра є абсолютно
ворожою до України брехливою імперською структурою. В побудові московських
світоглядних міфів МП надана дуже важлива роль – робота над масовою свідомістю
українців, зомбування людей, одурювання,
маніпулювання. В обґрунтуванні своєї імперськості Московія старається присвоїти
собі історію Русі-України й водночас відірвати нас від колиски європейських народів.
Це війна на історично-світоглядному рівні,
про що ми розповідали в попередньому
номері (29 – «Рівні Війни»).
Саме в рамках цього для Кремля дуже
важливим було створення культу та міфу
хрещення Русі князем Володимиром. А
саму дату хрещення Володимиром – 28
липня 988 року – МП використовує для ор-

ганізації своїх шабашів - маршів вулицями
Києва зомбованих ідеями «масковскава
міра». В цьому році, зважаючи на підготовку до масштабного вторгнення в Україну,
концентрацію 80-ти тисяч московських
військ на кордоні, статтю Путіна, в якій він
наперед «аргументує» можливе вторгнення, такий шабаш є особливо небезпечним.
Адже навіть існує ймовірність того,
що кремлівські спецслужби можуть самі
здійснити якусь провокацію, якою скористається Путін, щоб «защіщать істінноє православіє». Гітлер колись також вторгнення
в Польщу розпочав з провокації, організованої шефом німецької Служби безпеки
(Sicherheitsdienst – SD) ґрупенфюреру СС
Райнгарду Гейдріху (Reinhard Heydrich).
Тому ми й публікуємо дану статтю – задля
фахового розвінчування московських світоглядних міфів.

ські володарі запроваджували
у своїх володіннях християнську віру, оцінивши її переваги
та перспективність: Зокрема,
ми знаємо руського зверхника Бравліна, який хрестився
на переламі цих століть, після
здобуття таврійського міста
Сурожа (нині Судак). Подібні
льокальні акти готували грунт
для тотальної християнізації,
що й сталося за Аскольда.
Часи правління того зверхника, що прийняв імператорський титул кагана, були добою нечуваного піднесення
молодої Київської держави.
Русь впевнено виходить на
міжнародню арену і здобуває визнання найсильніших
держав ойкумени. Найвидатнішим досягненням була
серія походів на Візантію та
укладання вигідних для Руси
договорів з греками. Зокрема,
гучною перемогою увінчався
похід Аскольда на Константинополь 860 року, одним з
наслідків якого і стало перше
запровадження християнства
в Київській Русі. Про цей акт
(на відміну від акту 988 року)
маємо числені повідомлення в
джерелах як вітчизняного, так і
чужоземного походження.
Головним і найавторитетнішим документом вважаємо
енцикліку (окружне посланіє)
константинопольського патріярха Фотія, який здійснив
обряд хрещення Аскольда та
його наближених.
Фотій писав: «Не тільки
болгари навернулися до християнства, а й той народ, про
якого багато й часто говориться і який перевершує інших
брутальністю і звірством, тобто так звані руси. Підкоривши
інші народи і через те надто
запишавшись, вони підняли
руки на Ромейську імперію.
Але тепер вони перемінили
еллінську й безбожну віру,
якої раніше дотримувалися,
на чисте християнське вчення,
увійшовши до числа відданих
нам друзів, хоча коротко перед тим грабували нас і виявляли нестриману зухвалість. І
в них запала така жадоба віри
і ревність, що вони прийняли
пастиря і з великою ретельністю виконують християнські
обряди».
Важливим є й свідчення
Константина Багрянородно-

го, що займав імператорський
престол з 913 по 959 роки. Цей
автор писав ретроспективно,
але користуючись надійними
джерелами. Крім того, відомості про перше хрещення Руси
знаходимо і у візантійських
хроністів XI століття: Скилиці,
Зонари, Михайла Гліки, у Продовжувача Феофана, у Продовжувача Амартола та інших.
Як бачимо, акт цей широко
відзначений і зафіксований в
грецькій історіографії.
Дуже важливі свідчення
знаходимо і у східніх авторів
— у Ібн-Хордадбега, ал-Марвазі, ал-Масуді. Вони теж повідомляють про запровадження
християнства на Русі задовго
до Володимира, хоча й не називають твердої дати, ані конкретних імен.
Але найважливіші для нас
— повідомлення вітчизняних
джерел. Тут, однак, ми стикаємося з несподіваними труднощами. «Володимирова легенда», що прагнула приписати
справу християнізації Руси одному Володимиру Святославичу, фатально відбилася на літопис¬ній традиції. Всі тексти,
що містили опис акту 860 року,
як довели найновіші текстологічні дослідження, дуже докладні й емоційні, були рішуче
вилучені з літописних зведень
і використані в епізодах, присвячених Володимировому
хрещенню 988 року.
Але, на щастя, виразні сліди
первинної традиції лишилися.
Так, в Никонівському зведенні
знаходимо спеціяльний розділ
«Про князя руського Аскольда», де подано скорочений
виклад оповідки про хрещення названого зверхника. В
цьому епізоді давньо-руську
традицію було доповнено відомостями, запозиченими з
грецьких хронік (Константина
Багрянородного та його наслідувачів).
Хрещення Руси за Аскольда відзначено ще в ряді творів
— в Густинському літописі, в
київському «Синопсисі», а особливо — у В. Татіщева. Як відомо, цей автор, що жив і писав
у першій половині ХУШ століття, користувався численними
джерелами, що не дійшли до
нас. Серед них і знаменитий Іоакимівський літопис, що породив стільки суперечок в пізнішій історіографії. В цьому творі
теж містилися відомості про
Аскольдове хрещення Руси,
які дали підстави В. Татіщеву
проголосити Аскольда «першим руським мучеником»,
тобто особою, канонізованою
Православною Церквою, — «а
що в Святці не внесений, то від
забвенія історії».
Таким чином, не підлягає
сумніву, що найдавніше київське літописання містило
належні відомості про першу
християнізацію Руси, які пізніше (в часи Ярослава Мудрого)
зазнали істотної деформації
і прямого нищення. Це було
зв’язано з підготовкою канонізації Володимира Святославича, батька Ярослава, як одноосібного просвітника Руси.
Продовження на стор. 21

ЧАС І ПОДІЇ
Коли ж конкретно відбувся
акт першого хрещення Київської держави? З приводу цього в літературі точилася досить
гостра полеміка. Дослідники
вбачали протиріччя у свідченнях візантійських джерел —
найбільш достовірних і авторитетних.
Енцикліка Фотія не має
твердої дати, але не могла
з’явитися пізніше 867 року:
того літа в Константинополі
стався двірцевий переворот.
Імператора Михайла III було
вбито. На престол ступив його
вбивця Василь І Македонин,
засновник нової македонської
династії на візантійському столі. Патріярха Фотія було усунуто з катедри, яку зайняв його
противник і суперник Ігнатій.
Але при визначенні дати
треба враховувати деякий
хронологічний інтервал між
хрещенням Руси і написанням
енцикліки: патріярх пише не
лише про акт навернення, а й
про його далекосяжні наслідки.
Отже, можна говорити лише
про першу половину 60-х років
IX століття. Але Константин Багрянородний твердить, що хрещення Руси відбулося за врядування Василя І, тобто після 867
року. «І народ росів, войовничий і найбезбожніший, за посередництвом щедрих дарунків, золота й срібла, і шовкових
строїв він (імператор Василь —
М. Б.) схилив до перетрактацій
і, уклавши з ним мирну угоду,
переконав зробитися учасниками Божественного хрещення, і влаштував так, що вони
прийняли архиєпископа, який
дістав рукопокладення від Патріярха Ігнатія».
Таким чином, маючи перед
собою дві версії, дослідники
розійшлися у поглядах. Частина з них приймала ранню дату,
базовану на свідченні Фотія,
інші — пізнішу, стверджену
Константаном. Але в дійсності
протиріччя в цих повідомленнях — удаване. Звісно, свідчення Фотія здається непохитним,
бо патріярх не міг писати в середині 60-х років про події, які
відбулися пізніше. Але і твердження Порфірогенета не слід
відкидати категорично.
Імператор Василь і справді
уклав з давньоруським каганом договір. Відомості про це
знаходимо не тільки в Константина, а й давньоруських джерелах, зокрема в уже згадуваній
статті Никонівського літопису
«Про руського князя Аскольда». Так само не підлягає сумніву і рукопокладення архиєрея
на Русь. Але надсилати пастиря
міг і Фотій на початку 60-х років,
і його наступник Ігнатій після
перевороту 867 року.
Б. Меліоранський висловив
навіть гіпотезу, що призначення нового ієрарха на Русь
було безпосередньо пов’язане з тим переворотом. Ігнатій
усував прибічників скинутого
патріярха і заміняв їх своїми
ставлениками. Константин Багрянородний, який писав через вісім десятиліть після описуваних ним подій, припустив
деяку вільність в інтерпретації,
пов’язавши адміністративний,
по суті, акт висвячення архи-
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єрея з незрівняно важливішим
і далекосяжнішим актом навернення київського володаря
та його країни. Мабуть, не останню ролю в цьому відіграло
й прагнення якомога сильніше підкреслити заслуги свого
діда, Василя І.
Таким чином, не може бути
сумніву, що Аскольдове хрещення відбулося за деякий
(досить тривалий) час до 867
року. Але коли точніше? Фотій
підкреслював, що перед наверненням до християнства
Русь громила греків, завдаючи
дошкульної шкоди імперії. Тут
мається на увазі один з походів
Аскольда на Константинополь,
що відбувся або 860 року, або
866. Знову бачимо можливість дилеми, чим не
забарилися скористатися
коментатори, що поділили свої голоси між запропонованими двома варіянтами.
Однак більш рання
дата — 860 рік — по всіх
показниках
здається
переконливішою та обґрунтованішою. Фотій в
енцикліці пише про надіслання на Русь архиєрея,
про його прибуття на
місце і успішну діяльність,
про міцне утвердження
християнської віри в країні, про ентузіязм населення тощо. Навряд чи все це
могло статися протягом
одного неповного року.
Навпаки, маємо підстави
твердити, що першого
архиєрея на Русь (разом з
шістьма підлеглими йому
єпископами) було призначено лише на третій
рік після самого хрещення.
Окрім того, наслідки походу 866 року були несприятливі для Руси: несподівана буря
розкидала флот Аскольда, і
київському князеві довелося
повертатися додому ні з чим,
і в Києві, за твердженням того
ж таки Никонівського літопису, був «плач велій». Тут, як то
кажуть, не до хрещення. Навпаки, похід 860 року, що увінчався славною перемогою,
найвірогідніше збігається з повідомленням Фотія.
Є й більш конкретні аргументи на користь ранньої дати.
Поперше, повідомлення Житія
св. Кирила про руські книги —
Євангеліє і Псалтир, «руськими
письменами писані», — бачені
великим просвітником взимку
860-861 років у Херсонесі на
шляху до Хозарії. З цього повідомлення випливає, що на
той час (тобто через якісь півроку після навернення) Русь
уже почала створювати власну
церковну літературу.
Подруге, так звана «руська
доба» (реальність якої доведена академіком Б.Рибаковим),
створена на Русі особлива
система літочислення, що починала відлік від 860 року. За
хронологічний репер, відповідно до середньовічного світогляду, було взято, звичайно,
акт запровадження християнства, тобто прилучення Руси
до християнської ойкумени.
Аскольдове хрещення в
розумінні достовірности само-

го факту ніколи не викликало
сумнівів чи заперечення в літературі. Обговорення і полеміка йшли довкола питання про
місце цієї події в процесі історичного розвитку Руси. В дореволюційній історіографії, що
базувалася на беззастережному прийнятті «Володимирової
легенди», знайшов поширення погляд, за яким 860 року
хрестилася не слов’янська
(Дніпровська) Русь, а Надчорноморська або Надазовська
(майбутня Тьмуторокань). Ця
думка переконливо заперечена в радянській історіографії;
не підлягає сумніву, що йдеться про ту Русь, що 860 літа здійснила успішний похід на Кон-

стантинополь і уклала угоду з
імператором Михайлом, тобто
Русь Аскольдову, що мала Київ
за свою столицю.
Натомість визнання здобула інша теорія, відповідно до
якої в 60-ті роки хрестилася
не вся країна, не народ, а соціяльна еліта, порівняно вузьке
коло осіб з числа найближчого оточення кагана. Основна
частина населення Руси залишалася поганами, нова віра ще
не могла стати офіційно визнаною державною релігією.
Така версія давала можливість, не заперечу¬ючи показання численних джерел про
Аскольдове хрещення, в той
же час зберегти принаймні
основу «Володимирової легенди». Але й вона не може бути
прийнятою.
Усі джерела одностайно
підкреслюють, що 860 року
була навернена (звичайно,
формально) саме вся країна,
що вона відмовилася від «еллінської» (тобто поганської)
віри і прийняла віру Христову.
Таку інтерпретацію містять і
енцикліка Фотія, і твір Порфірогенета, і східні джерела… Та
інакше й бути не могло. Рішення вищого володаря мало силу
закону. Якщо він сам прийняв
християнство як істину, то не
міг не подумати і не подбати за
душі своїх підданців. Інша річ,
що далеко не всі вони реально
стали християнами.
Але ж ми знаємо, що й релігійна реформа Володимира

не спричинилася до суцільної християнізації населення
країни, що багато її громадян і
після 988 року продовжувало
сповідувати поганство — почасти таємно, а в ряді випадків
і відкрито. Поганство проіснувало подекуди аж до початку
нашого століття. Звичайно,
Аскольд 860 року не міг передбачити перевороту 882 року,
що віддасть владу поганинові
Олегу. Становище кагана здавалося міцним і непохитним;
боятися активного опору офіційній християнізації не було
підстав.
Перше запровадження християнства на Русі за Аскольда
поставило питання про створення тут церковної організації, здатної забезпечити реалізацію акту,
впровадження його в
життя. Русь потребувала
кадрів священнослужителів, які мали не тільки
практично здійснювати
обряди нового культу, а
й вести постійну й активну пропаганду «грецької віри», долаючи (не
без труднощів) рештки
поганської традиції. Ця
складна й багатогранна
діяльність в свою чергу
вимагала досить міцної
організаційної основи.
Нею стала новоутворена
Руська єпархія. Згадують
про неї практично всі
наявні джерела. Вони
повідомляють про висвячення на Русь архиєрея
в ранзі архиєпископа
(грецькі хроніки) або митрополита (давньоруські
документи). Нам відоме
й ім’я першого руського ієрарха — Михайла Сирина. Знаємо
також, що разом з ним на Русь
прибули шість підпорядкованих йому єпископів, що утворили середню ланку створюваної
ієрархії. Та й нижній ярус —
пресвітери — на перших порах
вербувалися теж, мабуть, переважно у візантійських володіннях, де було чимало священиків слов’янського походження,
що добре знали слов’янську
мову і могли вільно спілкуватися з широким загалом давньоруської пастви.
Водночас Михайло Сирин
разом з Аскольдом подбав і
про підготовку на Русі власних
церковних кадрів з місцевого
населення. Для цього було засновано училище, куди брали
дітей суспільної верхівки для
«навчання книжного».
882 року в Києві відбувся державний переворот.
Аскольда було вбито, а на його
престол сів авантурник Олег,
який, не будучи ані князем, ані
роду княжого, врядував іменем малолітнього Ігоря Рюриковича. Яким же було історичне тло того перевороту?
У середині IX століття арабські джерела засвідчують існування трьох політичних
утворень східніх слов’ян: Куявії, Славії та Арсанії. Перша з
них — Київська Русь (держава
Аскольда). Друга — північне
об’єднання словінів (звідси
назва — Славія) та деяких неслов’янських племен з центром

у Ладозі — майбутня Новгородська Русь. Третя — Надчорноморська чи Надазовська
Русь, майбутня Тьмуторокань,
що досить швидко попала під
вплив Київської держави.
Близько 870 року в Славії
виникла внутрішня міжусібна
боротьба, яка завершилася
запро¬шенням на ладозький
престол скандінавського конунга Рюрика. Це був небезпечний крок: новоявлений князь
одразу ж став виявляти автократичні замашки, справа
дійшла до відкритого виступу
славійських
можновладців,
очолених Вадимом Хоробрим.
Цей виступ, однак, був придушений силою. Рюрик помер
87S року, залишивши престол
своєму малолітньому сину Ігорю (народився 873 року). Регентом став Олег, прозваний
Віщим, — людина спритна і нерозбірлива в засобах. 882 року
він організував похід на Київ і,
переступивши через труп законного київського володаря
Аскольда, захопив владу в Київській державі.
Не підлягає сумніву, що
власними силами Олег не спромігся б захопити Київ. Русь була
набагато сильніша за Славію.
Отож узурпатор, напевно, мав
підтримку на півдні, і ще В. Татіщев з повною підставою твердив, що переворот 882 року
було здійснено насамперед
антихристиянським угрупованням київської февдальної еліти.
Враховуючи місце, яке релігія
посідала в системі середньовічної ідеології, цю думку вважаємо за безсумнівну: справді, всі
соціяльні рухи за доби февдалізму так чи інакше були одягнуті в релігійні шати.
Із вступом на престол поганина Олега на Русі розпочалася язичеська реакція. Але нова
релігія не була викорінена;
християнська община лишилася і значною мірою зберегла
свій вплив. Не була ліквідована
і створена за Аскольда єпархія.
В списку катедр, підлеглих константи¬нопольській патріярхії, укладеному за врядування
імператора Льва VI Філософа
(886-912 роки), руська єпархія
значиться під № 61, а в аналогічному списку середини X
століття — часів імператора
Константина Багрянородного
(913-959 роки) — під № 60.
Упродовж цілого століття (882-988) точилася вперта
боротьба між двома релігійними системами. Вона ішла з
перемінним успіхом: спалахи
антихристиянського терору
(за Олега, за Святослава та на
початку врядування Володимира Святославича) чергувалися
з періодами конфесіональної
толерантности (за Ігоря) або й
переважання християнської
партії (за Ольги та за Ярополка).
Нова віра поступово і наполегливо зміцнювала свої
позиції і наприкінці X століття
здобула (принаймні юридично) остаточну перемогу.
Автор: Михайло Юліянович
БРАЙЧЕВСЬКИЙ,
кандидат історичних наук,
провідний науковий співробітник
Інституту археології АН УРСР.
Фото – з відкритих джерел
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Закінчила УКУ і
за крок до складання
військової присяги

НаталіяГелена Дунай
поділилась
досвідом
навчання у
двох вишах

Випускниця програми
«Етика-Політика-Економіка» Українського католицького університету
Наталія-Гелена Дунай
завершила навчання на
військовій кафедрі з психології в Академії сухопутних військ ім. гетьмана
Петра Сагайдачного.
Вона успішно поєднала
навчання в університеті та
на військовій кафедрі Академії. Як дався дівчині цей
вибір? Чи можна добре вчитися паралельно у двох вишах? А також кілька порад
для вступників на військову
кафедру від Наталії-Гелени
Дунай – читайте в матеріалі.
– Чому Ви вирішили
піти на навчання на військову кафедру з психології Національної академії
сухопутних військ?
– Відчула потребу мати
базову військову спеціальність, окрім вищої освіти з
політології в УКУ. Від початку війни я долучалась до
різних волонтерських ініціатив: плела маскувальні
сітки, збирала кошти на потреби армії, також волонтерила при центрі реабілітації
учасників АТО, ініціювала
різні події для підтримки
воїнів (ярмарки, зустрічі),
зокрема, організувала випікання та збір галицьких медівників за рецептом моєї
сім’ї для військових на передовій напередодні Різд-
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ва. Медівники уже стали
щорічною традицію з 2019
року – з того часу, коли я
вперше побувала на фронті
зі студентською організацією УКУ «Україна-єдина».
Якось, в один момент, під
час активної волонтерської
діяльності, я усвідомила, що
маю вчитись розуміти психологію військових через
ті обставини, в яких перебуває Україна, що хочу бути
корисною та підтримувати
наших захисників. А також
орієнтуватись у сфері оборони й знати, чим можу допомогти армії, крім волонтерської діяльності. Власне,
тому я й обрала військову
кафедру з психології в Національній академії сухопутних військ.
– Як вдалося поєднувати навчання в Українському католицькому університеті та на військовій
кафедрі? Чи з розумінням
ставилися викладачі?
– Моментами бувало
складно, бо впродовж року
в мене був визначений
один «військовий» день щотижня, коли мала бути на
навчанні в Академії. Відповідно, в один і той же день я
щотижня пропускала пари
в УКУ. Загалом, викладачі
ставились до мене з розумінням та створювали умови для успішного вивчення
предмету за той час, який
була відсутня. Це допомагало балансувати й добре засвоювати усі дисципліни – і
в УКУ, і в Академії.
– Що Вам дало навчання в Академії: які якості
розвинуло і які маєте плани на майбутнє після отримання диплому?
– Два роки тому я ретельно готувалась до вступу на військову кафедру,
аби успішно скласти всі вимоги з фізичної та теоретичної підготовки, відповідально ставилась до виконання
всіх навчальних завдань в
Академії, тож, перш за все,

це сприяло розвитку наполегливості в досягненні
поставлених цілей. Це стосується як підготовки до
вступу, так і самого навчання впродовж року, чи виконання практичних занять
на полігоні.
Я радію, що свого часу
вирішила навчатись на військовій кафедрі паралельно з УКУ, бо це сприяло розширенню мого світогляду.
Цікаво співставляти два різні дискурси двох навчальних закладів і формувати
власну позицію. Вважаю, що
це навчання було корисним
ще й тому, що відрізнялось
від навчання в Католицькому університеті.
Свої плани на майбутнє
мені поки важко чітко окреслити – я закінчила УКУ
і за крок до складання військової присяги в Академії.
Відповідно в мене ще немає
відчуття завершеного одного етапу в житті та початку
нового. Однак знаю, як би
життя не склалося – я завжди старатимусь бути корисною українській армії, а час
і обставини вже визначать
формат допомоги та участі.
– Що б Ви порадили
студентам, які вагаються, чи йти на військову
підготовку?
– По-перше, слід чітко
сформулювати для себе, які
ваші пріоритети, і чи готові
ви виділяти час на військову кафедру та докладати
зусиль до проходження військової підготовки. По-друге, треба добре подумати,
чи готові ви надалі якось
використовувати здобутий
досвід в житті. По-третє,
якщо є час і мотивація, треба скористатися можливістю отримати новий досвід
та знання на військовій кафедрі, спілкуватись з новими людьми, аби побачити
різні підходи до життя та
краще орієнтуватись у різноманітних подіях нашої
держави.

#30 I 07.28.2021

Вступна кампанія-2021
в Україні: які спеціальності
найчастіше обирали

Найпопулярніша серед
вступників спеціальність
філологія.
У п’ятницю, 23 липня, завершився прийом заяв та
документів для вступників до
закладів вищої освіти.
Цього року найпопулярнішою спеціальністю серед
абітурієнтів є філологія, інформує міністерство освіти і
науки України. На бакалаврат
з цього фаху абітурієнти подали 76 371 заяву.
На другому місці серед
кількості поданих заяв – право (67 720 заяв), а на третьому – комп’ютерні технології
(66 123 заяв).
Вступники також прагнуть
навчатися на спеціальності
менеджмент (62 227 заяв),
середня освіта зацікавила
більше 44 тисяч абітурієнтів,
інженерія програмного забезпечення - 43 618, журналістика - 43 215, психологія
- 39 529, економіка - 37 464, а
маркетинг - 36 080.
Серед бажаючих здобути
другий рівень вищої освіти –
магістерський, найпопулярнішою спеціальністю є право
(23 404 заяв). На другому місці – менеджмент (більше 11
тисяч бажаючих), а на третьому – середня освіта (понад 9
тисяч охочих подали заяви).
Філологія посідає четверте
місце (8 528 заяв).
Найпопулярнішими університетами серед майбутніх
бакалаврів стали такі три: Ки-

не пізніше 28 липня. Для майбутніх магістрів на основі бакалавра (магістра/спеціаліста)
на місця за кошти бюджету такі
списки будуть оприлюднені не
пізніше 2 серпня.
Під час цьогорічної вступної кампанії 195,7 тисячі абітурієнтів загалом подали
1,085 мільйона заяв на вступ
до вищих навчальних закладів. Це на сім відсотків більше
заяв, ніж минулого року.
В Україні точні та природничі науки знецінені. Вступники не бажають вступати на
ці напрямки – це спричиняє
«кадрове голодування».
Найнижчими були прохідні бали при вступі на бюджет
на точні та природничі науки:
«Механічна інженерія», «Електрична інженерія» і «Аграрні науки та продовольство»,
«Хімія», «Фізика» та «Астрономія», «Прикладна фізика та
наноматеріали», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Хімічні технології та інженерія» та інші.
Більшість цих спеціальностей
визначають здатність держави до сталого розвитку та її
конкурентоспроможності в
сучасному світі. Попри це, абітурієнти з високими балами
не бажають вступати на них.
Ця ситуація повторюється з
року в рік.
Кілька років тому в Міносвіті вирішили стимулювати
школярів до вивчення природничих наук, і з 2019-го

ївський національний університет імені Тараса Шевченка
(53 777 поданих заяв), Львівський національний університет імені Івана Франка (47
326) та Національний технічний університет «Київський
політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» (46 235).
Серед майбутніх магістрів
найпопулярніші
заклади
вищої освіти: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (11 483
подані заяви), Національний
університет «Львівська політехніка» (7 738) та Національний технічний університет
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (7 061).
За інформацією МОН, оприлюднення
рейтингових
списків до закладів вищої освіти на ступені бакалавра та наскрізного магістра відбудеться

року «Умови прийому» побудовані таким чином, що в них
стало більше спеціальностей,
при вступі на які можна подавати сертифікати з фізики чи
хімії.
Як бачимо, заохотити абітурієнтів вступати на природничі науки МОН так і не
зуміло.
В Україні рік математики
завершився провалом на
ЗНО. Пороговий бал «склав/
не склав» не подолали майже
третина (31,11%) учасників
тестування. І це попри те, що
поріг з математики був найнижчий серед усіх дисциплін
ЗНО — лише 10 балів із 67, і,
на думку експертів, відповідає рівню вгадування.
Джерело: Дзеркало Тижня (https://
zn.ua/ukr/UKRAINE/vstupna-kampanija2021-v-ukrajini-jaki-spetsialnostinajchastishe-obirali.html)
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БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ

OAKTON HEALTH CENTER
В ЦЕНТРІ ПРИЙМАЮТЬ:
• Сімейні лікарі
• Терапевти
• Гінеколог
• Психіатр
• Ендокринолог
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• Госпіталізація в кращі
• Знижки для пацієнтів
госпіталі Чикаго та околиць
без страховок
• Відвідування
• Щеплення (прививки)
• Медичне тестування
хворих пацієнтів в
стану здоров’я після
домах пристарілих і
виробничих та побутових
реабілітаційних центрах
• Приймаємо страховки, а
травм, а також
також Medicare та Medicaid автомобільних аварій
Ɋɨɡɦɨɜɥɹɽɦɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɚɦɢ
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Слово Боже стає доступніше:

липня в Українському католицькому
університеті на Філософсько-богословському
факультеті відбулася
презентація частини
перекладу Євангелія від
Марка на українську жестову мову (УЖМ) в межах
спільного українсько-американського проєкту.
Переклад Євангелія на
українську жестову мову
реалізований за допомогою спеціальної методології «DOT» (Deaf Owned
Translation – «Переклад,
що належить глухим»), яку
розроблено за участі організації з перекладу Біблії
«Wycliffe Associates». Так глухі християни всього світу, за
допомогою цієї методології,
опрацьовують і поширюють
власні переклади Біблії з національної письмової мови
на жестову. До таких проєктів привернута особлива
увага, адже глухим та людям
з вадами слуху по всьому
світі бракує матеріалів рідною жестовою мовою.
Впродовж двох тижнів на
Філософсько-богословському факультеті УКУ команда
з 20 волонтерів, яку очолив
керівник служби супроводу студентів з особливими
освітніми потребами Деканату студентського життя
УКУ д-р Ігор Кобель, працювала над перекладом та
записом Євангелія українською жестовою мовою.
«У 2019 році до мене звернувся працівник організації
“DOT” Тим Маджіо з пропозицією знайти серед глухої
спільноти зацікавлених християн, які б хотіли взяти
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в УКУ презентували частину перекладу
Святого Письма на українську жестову мову

участь у проєкті перекладу
Святого Письма від Марка
на українську жестову мову
у форматі відеозапису. Та через пандемію дату початку
проєкту довелося відкласти кілька разів, аж до липня
2021 року. І от ми нарешті
стартували та заручились
підтримкою декана Філософсько-богос ловського
факультету о. д-ра Юрія
Щурка і завідувача кафедри
біблійних наук о. Петра Терлецького, які допомагали з
тлумаченням і розумінням
біблійних текстів», – каже
керівник проєкту Ігор Кобель.
У складі команди, основне ядро якої склали глухі

люди, є священники, філософи, перекладачі, зокрема:
сурдопедагоги Львівської
спеціальної школи-інтернату Марії Покрови для глухих дітей Олена Зуєнко та
Мирослава Кобель, провідна спеціалістка відділу навчання української жестової
мови Інституту спеціальної
педагогіки і психології Національної академії педагогічних наук України Наталія Адамюк, доцентка
Кам’янець-Подільського національного університету ім.
Івана Огієнка Оксана Дмітрієва. Робота ретельна, адже
важливе кожне слово, від
якого залежить правильне
тлумачення текстів.
Під час роботи над перекладом кожну главу Євангелія поділили між глухими
учасниками команди, опрацювали її з консультантами
та перекладачами і записували на відео, яке власне
стало майданчиком для
обговорень. І лише після
спільної згоди щодо вичерпності перекладу на жестову
мову команда розпочинала
запис наступного уривка з
Євангелія. Для зйомок і монтажу була залучена техніка
американських партнерів
«Wycliffe Associates».

Тим Маджіо, координатор проєктів «DOT» розповів, що багато людей його
запитували, навіщо глухим
потрібен переклад жестовою мовою, якщо вони можуть вільно читати. «Коли
глухі читають, то у їхньому
сприйнятті – це наче іноземна мова, бо вони не можуть чути, як вона звучить.
– пояснив Тим Маджіо. – Перекладаючи Святе Письмо
на українську жестову мову,
ми можемо допомогти багатьом глухим людям, аби
Боже Слово промовило до
їхнього серця. Оскільки глухі
чують мало звуків і не розуміють усне мовлення, то в
наших відео їх взагалі немає.
Ці відчуття, як бути глухою
людиною, я хочу вам передати».
Протягом двох тижнів
організатори проєкту навчали глухих, як розуміти текст
Євангелія і з допомогою
колег переклали ці тексти
жестовою мовою. 23 липня
глядачі побачили перші напрацювання команди, які
вони завершили у телестудії
УКУ спільно з працівником
студії Ігорем Ревагою. Робота над перекладом Євангелія від Марка, за словами,
організаторів, триватиме ще

близько двох років. Протягом цього часу волонтери
будуть регулярно зустрічатися 2-3 рази на рік. Найближча сесія запланована на
листопад 2021 року.
Тарас Бала, лідер команди волонтерів, які займались перекладом, додав:
«Я вдячний нашим американським колегам, які приїхали з
цим проєктом в Україну. Для
мене така перекладацька
робота була новою, тому
я згодився взяти на себе цю
місію. Результат, який ви
сьогодні побачили, – плід
великих зусиль. Ми багато
обговорювали, дискутували
і зробили все можливе, розуміючи, що цих напрацювань
потребує багато людей».
Отець Олег Плішило,
учасник проєкту, який народився у сім’ї глухих і вільно спілкується жестовою
мовою, зазначив, що всі працювали настільки злагоджено і сповна, що навіть після
вечері залишалися ще трохи
попрацювати: «Цей досвід
перекладання був особливим, бо я побачив глухих людей з іншого боку. Я побачив
їх активними лідерами, які
поглинуті працею. Такого я
досі не досвідчував ніде. Вони
цікавились всім, намагалися
в найкращий спосіб запізнати тексти й зміст. Я дякую
всім, хто жив і віддавався
цьому проєкту. Бажаю, щоб
ще не один проєкт ми зробили, не лише “для” глухих, а й
“з” глухими».
Наостанок всі учасники
проєкту отримали сертифікати й приємний сюрприз від своїх дітей. Бо поки
батьки працювали над перекладом, діти мали власне
дозвілля, яке організували
педагог Львівської школи
для глухих Мирослава Кобель та студентка програми
соціальної роботи УКУ Анастасія Потапова. Власне про
своє дозвілля діти розповіли
батькам жестовою мовою.
Крім того, продемонстрували кілька засвоєних жестів
з американської жестової
мови. Не забула малеча і про
американських друзів, яким
подарувала малюнки, які написали власноруч.
Підготувала Діана Мотрук

У МОН вирішили «повернути» премії Президента переможцям міжнародних олімпіад

П

ісля публікації ZN.UA про те,
що переможці міжнародних учнівських олімпіад цього
року не отримають нагороди
від держави, у Міністерстві
освіти і науки України взялися
виправляти ситуацію та вносити
зміни до постанови уряду, що
визначає порядок призначення
та виплат премії Президента.

«Щоб відзначити переможців,
наразі МОН готує зміни до постанови Уряду, яка визначає порядок
призначення та виплати премій
Президента України для переможців всеукраїнських і міжнародних
учнівських олімпіад з навчальних
предметів. Україна пишається юними олімпійцями й високо цінує їхні

здобутки на міжнародній освітній
арені», - пише у Telegram очільник
МОН Сергій Шкарлет.
Через пандемію коронавірусу Міносвіти не проводить Всеукраїнські
олімпіади, а без цього етапу школярі
не можуть брати участь у міжнародних змаганнях. Аби не змарнувати
результати багаторічної праці, вчителі й ентузіасти залучили меценатів
і провели цей етап власними силами.
Однак за українським законодавством, щоб отримати премію
Президента у розмірі 100 тисяч гривень кожному учаснику, команду на
участь у міжнародній олімпіаді має
«благословити» МОН.
«Зараз є очевидним, що підходи
до відбору й формування команд се-

надано доручення фахівцям МОН
щодо опрацювання цього питання»,
- пише Шкарлет.
Цього року команди українських
старшокласників гідно виступили
на міжнародних олімпіадах із математики (три золоті медалі, дві срібні
та одна бронзова), фізики (одне золото, одне срібло і три бронзи), та інформатики (одна золота і дві срібні
медалі).
Міністр привітав переможців та
побажав кожному з них «не зупинятися на досягнутому, впевнено крокувати до здійснення своїх мрій і підкорення нових наукових вершин».
ред українських школярів для участі
в міжнародних олімпіадах потребують комплексних змін. А тому мною

Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/
ukr/UKRAINE/u-mon-virishili-povernuti-premijiprezidenta-peremozhtsjam-mizhnarodnikholimpiad.html)
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Г

уцули вміють дивувати
не тільки своєю майстерністю та витворами
мистецтва, але й винахідливістю в різних складних
ситуаціях. На базарі в
селищі Верховина Івано-Франківської області
не раз звертав увагу на
старшого чоловіка з дерев’яним велосипедом. Виявляється, що власником
та автором цього витвору
є 90-річний мешканець
Верховини, Дмитро Зузяк.

Велосипед в одному екземплярі

Все почалося з того, що
у 2015 році у Дмитра Зузяка
вкрали велосипед, який він
залишив на базарі без нагляду. Чи то через брак коштів,
чи через принциповість старенький вирішив змайструвати собі дерев’яний – і то
такий, який був би зручним
в різних ситуаціях. І йому це
вдалося, хоча зробити це в
такому віці було нелегко.
Колеса велосипеда і тягова система – фабричні, а
рама, кермо – ясенові. Болотники та багажник майстер зробив з алюмінієвої
бляхи. Між колесами на рамі
зробив такий собі стільчик.
Спочатку зробив раму і
кермо зі смереки, але вона
виявилася заслабкою і він
її переробив. Почав робити
велосипед восени 2015 року,
а закінчив навесні 2016.
Робив велосипед без
жодної інструкції чи попередніх креслень. Правда,
згадав, що в 1940 році найстарший брат Микола теж
зробив дерев’яний велосипед. Навіть колеса були дерев’яними, але оскільки не
було тягової системи, то цим
велосипедом можна було
їхати тільки згори вниз. Не
було в ньому і гальм.
«Мені навіть вигідно, що
вкрали попередній велосипед, бо інакше цього б не
було», – каже верховинський
довгожитель. «Він мені дуже
зручний і дуже мене виручає. В моєму віці дуже ноги
болять, а на нього є де сісти,
спертися замість ціпка і є на
чому поїхати в суботу на базар за продуктами чи в райадміністрацію».
До велосипеда пан Дмитро змайстрував дерев’яний
причіп, в якому возить воду
з громадської криниці та
продукти з базару.

Дмитро Зузяк щосуботи
на базарі чи в центрі селища завжди в центрі уваги.
Журналісти й перехожі фотографують витвір майстра
і самого майстра. Наприкінці грудня 2020 року Дмитра Зузяка з велосипедом
зняв кореспондент одного з
українських інформагенцій.
Пізніше зателефонував син
із Латвії та сказав, що теща
побачила його в інтернеті.
Пишалася, що має такого
свата.
Часто трапляються охочі
купити в діда цей велосипед.
А нещодавно один турист
запропонував
обміняти
його на найдорожчий магазинний. Проте пан Дмитро
категорично
відмовився.
Пояснив це тим, що магазинний незручний, бо там нема
де сісти.
Дмитро
Михайлович
Зузяк народився 17 серпня
1930 року на присілку Кривець у Верховині. У 19501953 роках відбував службу
в артилерійському полку в
Приморському краї. Коли
повернувся з війська додому, то вже не було що робити, адже в родини забрали
землю, худобу і весь реманент.
Першим транспортним
засобом у Дмитра Зузяка
була «полуторка», яка за-

міняла швидку допомогу
в районній лікарні. Саме з
неї він розпочав свій трудовий стаж. Але всього лише
рік пропрацював на цьому
транспорті. Якось підвозячи
на роботу колишнього голову колгоспу, розговорилися,
а той йому каже: «Залишай
цю «лейбу» і ходи працювати
до нас. Ми, якраз, на днях отримаємо новий автомобіль

ГАЗ-51. Довго не вагаючись,
юнак пристав на цю пропозицію і пішов працювати у
колгосп. Та недовго довелося їздити на цій машині, адже
пана Дмитра перевели на
легкову, на якій пропрацював 6 років.
«Легкові автомобілі в той
час були тільки в райвиконкомі, в лісокомбінаті й в колгоспі» – пригадує Дмитро
Зузяк. «Влітку в мене майже
не було вихідного. Доводилось возити не лише колгоспну верхівку, але райкомівську, і міліцію, і суддю, і
прокурора. І то переважно
в неділю. Дійшло до того, що
дружина заявила: «Якщо ти
не залишаєш цей автомобіль, то я подаю на розлучення». Я сказав це голові
колгоспу, а той пообіцяв, що
як тільки отримають вантажну, то відразу мене переведуть».
Проте голова колгоспу
слова не дотримав. Коли
отримали вантажівку, посадили на неї молодого водія.
Дмитрові сказали, що він і
надалі працюватиме на легковій, бо він, мовляв, добре
справляється, не вживає
спиртного. Тоді пан Дмитро
подав заяву на звільнення.
Не обійшлося без скандалу.
В чоловіка відібрали наданих колгоспом 0, 25 га землі.

Крім того, викликали брата
і довели його до того, що
він нецензурно висловився.
Вони викликали міліцію. Подали на суд і присудили 10
діб виправних робіт.
Після звільнення Дмитро Зузяк пішов повернувся
на попереднє місце роботи, де влаштувався водієм
«швидкої», а через 12 років
перейшов в автоколону Верховинського лісокомбінату
на автобус, на якому возив
працівників. Пропрацював
тут аж до виходу на пенсію.
Вийшовши на пенсію, чоловік не міг спокійно сидіти.
Каже, що постійно мусить
щось робити. А руки в нього,
як кажуть, золоті. Він почав
робити граблі, які значно
вдосконалив. Він став роби-

ти ясенові зубці, з’єднав спеціальним кріпленням основу
грабель до держака. Спочатку люди сміялися з його нововведень, а коли побачили,
стали пропонувати високу
ціну. Крім виготовлення, займається також ремонтом
грабель. Зробив пристрій
для клепання коси. Часто до
чоловіка звертаються сусіди
з проханням допомогти. А
вміє пан Дмитро багато. Добре розуміється на електриці та електроприладах.
Дмитрові Зузякові довелося похоронити двох дружин. Перша дружина Віра
була з Чернігівщини, працювала вчителькою в місцевій
школі. Померла в 1973 році
від вади серця. Народила
двох синів. Старший син Михайло живе у Верховині. Має

сина і доньку. Молодший
Юрій одружився з латвійкою
і живе в Латвії. Має трьох
синів, доньку і троє внуків.
По-латвійськи його прізвище «Зузякс». Пан Дмитро неодноразово побував у Латвії. Каже, що латвійці – дуже
гостинні. Син живе в селі,
займається фермерським
господарством.
Друга дружина Василина
померла в 1997 році від інфаркту. Вона була родом із
села Кривопілля Верховинського району. Працювала в
лікарні санітаркою. Дітей з
нею пан Дмитро не мав.
Дмитро Зузяк – добрий
оповідач старосвітчини. Постійно читає, передплачує
газети «Сільські вісті» і районну «Верховинські вісті».
Дуже любив слухати передачу «20 хвилин з Володимиром Яворівським». Кілька
років тому перестав дивитися телевізор. Каже, що не
може терпіти того негативу.
Зараз Дмитро Зузяк живе
самотньо. Через поважний
вік не тримає господарство.
Коли вночі йому не спиться,
а в голову лізуть погані думки, пан Дмитро співає і забуває про всі проблеми.
«Одного разу я почав співати о третій ночі та закінчив
о шостій ранку, коли заграло
радіо» – згадує старенький.
Тоді я підрахував, що в середньому проспівав 90 пісень і жодну не повторив. Це
були різні пісні, коломийки,
колядки».
Фото автора
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У

червні 2021 відбулася 60-та
річниця від дня смерті неповторної особистості в історії Церкви й людства – видатного хірурга,
професора, доктора медицини,
автора 55 наукових праць з хірургії, фізіології та анатомії, єпископа-сповідника віри, чиї проповіді
були зібрані в 12 томах, лікаря
душ і тіл – святителя Луки Войно-Ясенецького (Валентин Феліксович
Войно-Ясенецький), архієпископа
Сімферопольського і Кримського.

За свої успіхи в медицині і як
першовідкривач в хірургічному лікуванні гнійних ран, святий Лука,
без сумніву, сьогодні отримав би
Нобелівську премію. Та своїм життям і діяльністю Лука вже заслужив найвище визнання – канонізацію Православною Церквою.

Молоді та студентські роки

Народився Валентин 1877 року
в Керчі (Крим) в благочестивій дворянській родині. Його батько був
римо-католиком, мати – православною. Сім’я переїхала до Києва, де
він провів свої молоді роки. Велике
враження і вплив на формування
його особистості справили головні
Київські святині, зокрема, Києво-Печерська Лавра. Та все ж найбільший
вплив на нього мала глибока релігійність його батька, як він сам пізніше
згадував.
Маючи пристрасть до малювання, Валентин спочатку мріяв стати
художником. З цією метою він поїхав
на навчання в Мюнхен у приватну
художню школу Гайнриха Кнірра,
проте сильна туга за батьківщиною
змусила його вже через три тижні
повернутися додому у Київ. Там він
1898 року вступив і блискуче закінчив медичний факультет Київського
університету (нині Національний
медичний університет імені О.О.Богомольця).
Валентин обрав медицину з єдиною метою – стати та все життя бути
земським лікарем, допомагаючи бідним. Бажання Луки допомогти бідним, служити Богу і людям пов’язане
з його християнським вихованням і
Словом Божим. Молодий Валентин
щодня читає Новий Заповіт, який
він отримав у подарунок від директора гімназії в день її закінчення з
вкладеним у ньому атестатом, і який
став його підручною книгою на все
життя. Через глибокі роздуми він
дійшов висновку, що тільки Христос
– Дорога, Істина і Життя. Його зворушили багато уривків Євангелія, але
особливо його вразили такі слова:
«Жнива великі, а робітників мало.
Просіть, отже, Господа жнив, щоб
послав робітників на свої жнива»
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Лука Войно-Ясенецький:
святий єпископ і хірург
(Лк. 10, 2). Прочитавши ці слова, він
вигукнув: «О, Господи! Невже у Тебе
мало робітників?»…

Провідний хірург,
професор і науковець
Художній дар Валентина дуже
згодився у вивченні медицини, особливо анатомії. Пізніше він став професором топографічної анатомії та
оперативної хірургії. Своє навчання
Валентин закінчив так блискуче, що
професор захоплено сказав: «Лікарю, тепер ви знаєте набагато більше,
ніж я, тому що ви чудово володієте
всіма галузями медицини…»
Хірургічна діяльність Войно-Ясенецького була унікальною: за свідченнями очевидців, всі його операції
були успішними, попри найскладніші обставини, такі як війна, заслання
і відсутність хірургічних інструментів. 1924 року він провів першу в
світі пересадку телячої нирки людині, міг робити розрізи скальпелем з
неймовірною точністю і зашивати їх
жіночим волоссям. Якось після операції один молодий жебрак, сліпий
з дитинства, зміг побачити світ, а через два місяці вже зрячий хлопець
супроводжував до геніального хірурга десятки сліпих.
Войно-Ясенецький
розв’язав
проблему регіонарної анестезії сідничного нерва, вирішення якої німецький професор Браун вважав
неможливим. Вражає, що для написання своєї докторської дисертації
він вивчив німецьку і французьку
мови (французьку без жодних попередніх знань) та прочитав понад 500
праць цими мовами. На цю тему він
написав книгу «Регіонарна анестезія», основу своєї докторської дисертації, яку він блискуче захистив.
Його опонент, проф. Мартинов, захоплено сказав: «Коли я прочитав
вашу книгу, то отримав враження
співу пташки, яка просто не може
не співати, і високо оцінив її». За цей
новаторський в медицині твір Варшавський університет номінував
Войно-Ясенецького на присудження
великої премії Хойнацького, в розмірі 900 золотих рублів.

Єп. Лука під час операції

За іншу відому в медицині працю,
яка вважається бестселером в галузі
хірургічного лікування гнійних ран –
«Нариси гнійної хірургії», Войно-Ясенецький отримав найвищу нагороду
Радянського Союзу – Сталінську премію І ступеня. Присудження найвищої державної нагороди людині, яка
вже 25 років була священнослужителем, було справжнім нонсенсом
радянської історії! Звісно, наукові
успіхи та порятунок тисяч життів на
війні були занадто значні, щоб можна було приховати заслуги видатного хірурга. 70 % цієї великої премії

він пожертвував дітям-сиротам, які
втратили батьків через війну, а решту інвестував у Церкву.
Історія написання «Нарисів» була
незвичайна. Коли Валентин приступив до книги, йому прийшла дивна,
нав›язлива думка, що коли книжка
буде написана, на ній стоятиме підпис єпископа. Але ж у той час він був
мирянином, у якого навіть думки не
було про священство, не те що єпископство! Через кілька років Боже
провидіння здійснилося: «Нариси
гнійної хірургії», розпочаті хірургом
Валентином, були завершені єпископом Лукою у Ташкентській в’язниці,
а титульну сторінку підписав: «Єпископ Лука».
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Навіть у найскладніших обставинах Бог діяв через Луку. Якось Лука
побачив у в’язниці в холодній камері
молодого напівголого і тремтячого
ув’язненого, зняв свій плащ і віддав
йому. Цей вчинок справив таке сильне враження на інших ув’язнених,
що вони почали поважати Луку. Іншого разу, єпископа зі злим наміром
кинули в камеру до рецидивістів,
на совісті яких було багато життів. У
перший день в єпископа відібрали
їжу, він сидів у кутку і молився. На
другий день він уже їв і розмовляв
з усіма, а на третій – всі молилися з
ним.
Єпископ Лука зазнав багато принижень, допитів. Крім звичних тоді
знущань, на ньому застосовували
так званий «конвеєрний допит»,
який тривав цілодобово. Чекісти
змушували Луку зізнатися в шпигунстві, допитували по черзі і не давали
йому спати ні вдень, ні вночі, примушували весь час стояти та обливали
голову холодною водою. Допит тривав 13 днів і ночей, і Луці довелося
зазнати його двічі. Та все це єпископ
Лука переніс зі шляхетною, християнською гідністю, без жодних нарікань ні на Господа, ні на своїх мучителів.
Коли на території Радянського
Союзу розпочалась Друга світова
війна, Войно-Ясенецький перебував
на засланні в Сибіру. Звідти він надіслав до Москви телеграму з проханням перервати його заслання й
відправити його на фронт як хірурга, а після війни він буде готовий
знову повернутися у заслання... Як
не дивно, його прохання вислухали
і відправили Луку на фронт, де він
успішно здійснював титанічну хірургічну працю і врятував на війні дуже
багато життів.

Єпископ і хірург, арешт і
заслання, релігійна діяльність
Покликання Войно-Ясенецького
до священства було незвичайним,
а життя у священному сані – сповненим страждань. Коли дружина
померла від туберкульозу, в нього
залишилось четверо дітей. Згодом,
єпископ Ташкентський Інокентій,
вражений від переконливого публічного диспуту віруючого професора медицини з атеїстами, закликав
його: «Професоре, Вам треба стати
священником!» В словах єпископа
видатний професор вбачає Божий
заклик, який він приймає без вагань.
1921 року Валентин прийняв чернецтво з іменем Луки – на честь лікаря,
євангеліста і художника св. Луки, і
був висвячений на священника, а
через два роки – на єпископа. Своє
рішення про священство шанований професор прийняв якраз в час
розпалу жорстоких репресій і гонінь
на Церкву.
З єпископської хіротонії Луки
починаються 11 років ув’язнень і
заслань, зокрема, бл. 230 км за Полярним колом у жахливому холоді.
Та незважаючи ні на що, Бог завжди був з ним. Лука говорив: «Куди б
мене не відправили, Бог є всюди».
Ба більше, можливо, саме у такий
спосіб і вберіг його Бог, адже під час
його заслання тисячі священнослужителів у великих містах були розстріляні, закатовані, вбиті.

Єп. Лука. Ташкент, тюрма
НКВС. 1937 р.

Такою ж дивовижною була і
єпископська діяльність Войно-Ясенецького. Він виголосив понад 1250
проповідей, які було зібрано у дванадцяти томах і які в очах священного синоду представляли велику богословську цінність, за що єпископу
Луці мали намір присвоїти ступінь
доктора богослов’я. Однак, радянська влада змусила синод відмовитись від свого наміру.
Оцінюючи життя і діяльність святителя Луки Войно-Ясенецького
можна ствердити, що на ньому сповнились слова Христа: «Істинно, істинно говорю вам: хто в Мене вірує,
той так само діла робитиме, що їх Я
роблю. А й більші від них робитиме».
Адже він відзначався незвичайною
любов’ю і жертовністю як хірург і
єпископ, скальпелем і молитвою
врятувавши численні життя або з
Божою допомогою подарувавши
здоров’я.

Добрий пастир

Лука був добрим пастирем і
справжнім духовним батьком як
Продовження на стор. 27
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для своєї пастви, так і своїх
священників. Він цікавився
і співпереживав їх буденщиною і проблемами, заступався за них, в разі потреби
підтримував їх матеріально,
був зразковим духовним
батьком і пастирем, ревно
дбаючи про свою паству.
Був доступним, не ділив священників на приближених
і віддалених та не допускав
підлещення і фальшування
з їх боку. Його єпископський
стиль був радше служінням,
а не правлінням, як до цього
закликає пресвітерів апостол Петро у своєму Першому посланні: «не як панівні
над вибраними, але бувши
зразком для стада».
Владика Лука відзначався
великою скромністю. Переймався загальною вбогістю
народу і був благодійним, а
своїм добробутом і одіянням не турбувався. Його старенька ряса була вже такою
полатаною, що його помічники не раз наполягали на
тому, що варто купити нову,
гарну, на що владика завжди
відповідав: «Латай, латай! Он
скільки вбогих і нужденних!»
Таким і має бути справжній,
добрий пастир: жити разом
зі своїми вівцями, ділити їх
радість і смуток, бачити їх
турботи й проблеми та весь
час пильнувати їх від можливого нападу вовків. Інакше,
як може встерегти пастир
своє стадо від згуби злих нападників, якщо не перебуває
з ними?

Відомий ще такий цікавий
факт. Одного разу єпископ
Лука попросив свого референта вказати йому на недоліки, над якими йому треба
працювати й викорінювати.
Секретар, трохи подумавши,
відповів, що владика надто
наївний і довірливий у стосунках з людьми. Тоді владика задумався на короткий час
і сказав, що таку свою манеру
ставлення до людей змінювати не буде. Яка глибока мудрість і смирення єпископа:
турбота про свій духовний
стан спонукає його звернутися з проханням до свого підлеглого, помічника, вказати
на його хиби!

Чи БОГ існує?

На офіційному прийомі
один з членів радянського
уряду з іронією сказав Луці:
«Ось, дивіться, нещодавно
радянські супутники літали
в космос, але Бога там не
виявили. Що Ви на це скажете?» – Лука відповів: «Як
хірург, я багато разів робив
трепанацію черепа, але розуму я там також не виявив».
Якось і Сталін запитав
Луку: «Професоре, Ви часто

ти в того, кого ще ніхто не
бачив?» Професор відповів:
«Ви вірите в любов?» – «Так».
«Ви вірите в розум?» – «Так».
«А ви бачили розум?» – «Ні».
«Ось так і я – теж не бачив
Бога, але я вірю в Нього».

Симфонія віри й інтелекту,
постать єдності
Як бачимо, життя і діяльність Луки Войно-Ясенецького – яскравий приклад

Релігійні праці

Лука писав книги і на релігійну тематику. Його відомий
богословсько-філософський
трактат «Дух, душа і тіло»,
який Лука ставив ще вище,
ніж свої знамениті «Нариси
гнійної хірургії», з’явився в
Брюсселі (1979). Його мемуари були опубліковані в журналі «Надія» (Франкфурт/
Майн, 1978). Лука написав
ще одну особливу книгу, яка
точно відповідала його особі – «Наука і релігія». У ній
він обґрунтовував сумісність
науки і релігії, підтверджуючи думку про те, що «знання
веде до Бога, а напівзнання
віддаляє від Нього». Лука
вважав, що «наука без релігії
– це небо без сонця». На цю
тему з ним трапилося кілька
цікавих історій.

Архієп. Лука серед пастви.
Фото з книги М. Поповського «Жизнь и житие
святителя Луки (Войно–Ясенецкого), архиепископа и
хирурга», видавництво «Сатисъ»

робите розтин людського
тіла. Можливо, Ви бачили
там, де перебуває душа?»
Єпископ спокійно відповів:
«Часто я не бачив і совісті в
людському тілі».
Один військовий хірург
також запитав Луку: «Як це
може бути, що ви, такий фахівець, хірург, можете віри-

симфонії віри і розуму, християнського милосердя і наукової відданості, святості і
блискучого інтелекту. Те, що
на думку багатьох несумісне,
в особі святого Луки є реальністю.
Войно-Ясенецький був
людиною глибоких знань і
широких поглядів не тільки

як вчений, а й як єпископ і
богослов, який виходив за
рамки конфесійної упередженості і доктринальних
принципів. Він радо приймав до Кримської архієпархії греко-католицьких священників із Західної України,
вважаючи їх добрими, освіченими і ревними священнослужителями. А своїм
(православним) священникам владика Лука наводив
приклади деяких римо-католицьких святих, приміром,
св. Жана Марі Віаннея.
Святителя Луку вшановують як святого у Православній Церкві, особливо в Україні, Білорусі, Росії та Греції. За
його заступництвом відомо
багато чудес. Та, на жаль, постать Луки досі залишається
маловідомою, особливо в
Західній Європі та решті світу. Головною причиною цього була сувора заборона радянської влади поширювати
інформацію про особу Луки,
особливо про факт його єпископського сану, релігійної
діяльності та праць.
Сподіваюся, що світло
яскравого і святого життя Луки незабаром засяє і
в решті світу, і його будуть
вшановувати також католики – подібно, як православні
вірні вшановують ліванського святого, маронітського
монаха св. Шарбеля Махлуфа. Нехай постать Луки стане містком любові і єднання
між католицькими і православними християнами.
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Якийсь час все буде добре. Оскільки нарциси,
як правило, розумні, ваш
Принц швидко вивчить вас
і буде проявляти ті свої сторони, які, подобаються вам
найбільше. Він буде приносити вам улюблені квіти або
правильні тістечка (залежить від того, що викликає
найсильнішу реакцію). Якщо
ви любите театр, він купить
квиток якраз туди, куди ви
мріяли потрапити. Якщо вам
більше до душі прогулянки
в парку, ненадовго він буде
згоден і на це: просто гуляти. Він вивчить вашу мову.
Про що мова?
Він навчиться жартувати
так, щоб вам було смішно і
Модне нині слово «нарслухати так, щоб ви вірили,
цисизм» введено в суспільщо він насправді зворушену свідомість ще Фрейдом.
ний розповіддю. Якийсь
Він, і сам, посилається на
(дуже нетривалий) час ви
історію
давньоримськобудете щасливі.
го поета Овідія, розказану
Нарцис може виявитися
2000 років тому: юнак законайвинахідливішим коханхався у власне відображенцем, якого ви коли-небудь
ня у воді й загинув від туги
зустрічали, а може взагалі
за недосяжним «коханим».
не виявитися ним. Залежить
Слухаючи цю історію, можна подумати, нібито «нарци- нашому світі створено нар- лежні від сторонньої думки і ня близьких відносин, але від того, яку область життя
сизм» означає «дуже сильно цисами для нарцисів (а ми потребують безперервного ніколи не визнають своєї обрано для самоствердженлюбити себе». Іронія пси- - користуємося). Проблема схвалення, яке лише нена- ролі в них. Та й взагалі зда- ня. Впізнати нарциса в ліжку
хіатрії в тому, що клінічна в іншому: пристосовуючись довго послаблює тугу. Вони ється, що така дрібниця, як зазвичай легко: вам ніколи
практика має на меті рівно до сімейної потворності, ди- ніколи не бувають задово- близькість, їх мало хвилює. не вдасться з ним емоційтина платить потворністю лені або щасливі, оскільки Адже попереду - великі но зустрітися. У ті миті, коли
протилежне.
внутрішньою.
ви пристрасно ловите його
не володіють здатністю про- справи!
«Родом з дитинства»
Що ж спільного у двох погляд, четвірки з плюсом
сто бути, насолоджуючись
життям. Місце життя зайня- таких різних типів людей? і п’ятірки з мінусом в його
Заведено вважати, що у Життя нарциса нарциса була депресивна,
... є вічний рух до поліп- то болісним обмірковуван- Те, що ті й інші страшенно мозку стрімко калькулюхолодна або асоціальна ма- шення, адже програти для ням того, що у ньому йде не страждають від недоскона- ються в оцінку за чверть.
тір, яка не приймала дитину, нього - значить щезнути. так. Як наслідок, вони дуже лості, оскільки «бути кра- Йому щоразу не до вас: він
якою вона є. Безперервна Іншими словами, нарци- страждають від дефіциту ще» - і є єдиний відомий їм міркує, наскільки він прекритика і невдоволення су завжди є, що робити та близькості з іншими людь- спосіб, за допомогою якого красний коханець.
Як ми вже знаємо, що
батьків могли перемежо- одночасно - завжди ніким ми, але страх, що з близької можна заслужити любов інвуватися
парадоксально бути. І оскільки почуття відстані їх викриють, поба- ших. Відрізняє перших від жахливе відчуття внутрішнезаслуженою похвалою, втрати самого себе дуже чивши «вади», завжди силь- других лише те, наскільки ньої порожнечі нарцис
усвідомлюється це страж- вміє відсувати лише одним
що сформувало у дитини страшне, він безперервно ніше.
Нарциси другого типу, дання. Якщо в першому ви- способом - отримуючи задосить суперечливі уявлен- шукає можливості самовня про себе. За випадковий досконалення, пропуска- «принци», поводяться, як падку воно оголене і болить, хоплення. Іронія в тому, що
і незаслужений успіх його ючи власне життя як таке повна протилежність пер- то в другому - декороване скільки б не було захопленпідносять до небес і при- повз себе. Але це ще не шому, і зазвичай вони ви- психологічними захистами ня, його завжди бракує,
ходять з тих дітей, чиїм ма- до повного невпізнання. адже порожнечу всередині
значають на півдня героєм найгірше.
року. За невдачу відштовхуЛюди, яких ніхто по- мам догодити було просто «Жебраки»-нарциси страж- неможливо закрити зовні.
ють або ігнорують, показу- справжньому не любив, не неможливо. Вони не усві- дають гостріше, тому наба- Як би ви не любили його і як
ючи, що без удачі він - ніщо. здатні ні приймати любов, ні домлюють свого централь- гато частіше звертаються за би не захоплювалися, йому
Найважчий нарцисизм ви- віддавати її. Безумовно, ди- ного переживання - болю психотерапевтичної допо- завжди буде все не те або
никає в сім’ях, де дітей і зов- тинство нашого героя було неідеальності. В цьому ви- могою. «Принци», навпаки, всього мало, адже сам він в
сім ніколи не хвалять.
трагічним і навіть мало не падку захисні механізми за допомогою не звертають- глибині душі не вірить, що
Позбавлення любові для зруйнувало його. І, уявля- дуже міцні (адже вони до- ся майже ніколи, а стражда- чогось вартий. Він, як кінь
Мюнхгаузена: п’є оддитини тим страшніше,
ним своїм кінцем, вилищо молодшою вона є.
«Я поняття не маю, яка мені потрібна жінка. Невдаха і слабка
ваючи з іншого. ОдноА маленькою дитиною
дратуватиме тим, що паразитує на мені. Успішна і самостійна
го разу ви, дивлячись
позбавлення
любові
йому в очі, скажете: «Ти
переживається, як внувикликатиме у мене почуття заздрості й приниження...»
прекрасний», а він, потрішня смерть. Такий
сміхаючись, відповість:
малюк навчається пристосовуватися до холодних і ючи його страждання, ви, помагали дитині вижити!), ти змушують близьких. Але «Ти теж нічого». І ви з гнітюсуворих батьків, безперерв- напевно, відчуваєте біль і тому зовні такі люди вкрай важливий фокус полягає в чою гостротою зрозумієте,
но домагаючись успіхів, які жаль, як і я. Однак нарцис тверді й вузьколобі. Вони тому, що всередині кожного що всі почуття у ваших стоможна було б їм принести зазвичай не залишається якраз впевнені, що ідеальні! «принца» вкладено «жебра- сунках - тільки ваші.
як плату за любов. Якщо в боргу, якщо виживає. Він Своє нескінченну зарозумі- ка» (і навпаки), і одного нам
мама любить юних спортс- платить світу тим, що руй- лість вони приховують тим не зрозуміти без іншого. Продовження: заздрість
менів, син ставитиме рекор- нує інших методами, яких краще, що вище їх інтелект. Тож розберімося, з чого ж і її «молодші сестри»
ди. Якщо бабуся обожнює навчили його батьки. Про Якщо ж ви (ненадовго) по- зроблені Принци насправді.
зарубіжну літературу, ону- це я і хочу розповісти до- трапили в коло довірених
Запам’ятайте: нарциси
осіб, «принц» може по се- Початок: порочне
чок прочитає в оригіналі кладніше.
нескінченно заздрісні, бо
крету зізнатися вам, що він коло захоплення
всього Гюго. А для тата-мазаздрість - логічне продові є найважливіша та найтематика така дочка буде «Принц та жебрак»
ження невдоволення сорозв’язувати в шостому клаЗа словами голландсько- величніша людина у світі.
Страшний секрет «прин- бою. І нарциси нескінченно
сі завдання, призначені для го психотерапевта Харма На другому місці - ви, якщо ца» в тому, що він нескінчен- заперечують, що вони зазодинадцятого.
Сіменса, всіх нарцисів мож- вдостоєні честі знати се- но сумнівається у власній дрісні: інакше без того боВи запитаєте, що ж тут по- на умовно розділити на два крет. Карикатурна зарозу- цінності, і ваше захоплення лісне невдоволення собою
ганого? У самому феномені типи. Назвемо їх “жебрак” та мілість служить захистом - головна його їжа. Як тільки стане зовсім нестерпним.
прагнення до досконалості “принц”. Люди першого типу від заздрості («я все одно він помітить, що ви не впев- У нарцисичної заздрості є
- нічого. Без цього неможли- («жебраки») гостро пережи- краще, ніж вони»), а самов- нені у ньому, він негайно «молодші сестри» - інші осові ні навчання, ні робота над вають свою неунікальність певненість - захистом від вас покине - заради пошуків бистісні риси, більш помітні
помилками, ні мистецтво, ні і недосконалість. Їх болісна близькості («я все одно впо- тієї, яка буде дивитися на у відносинах: невдячність,
науково-технічний прогрес, заздрість до чужих успіхів раюся без них»). Звичайно, нього з придихом. Але якщо нездатність вибачатися і
ні особистісний ріст. Ба біль- часом межує з депресією. «принци» також стикаються ви його все ж помітили, що
Продовження на стор. 29
ше: все найпрекрасніше в Вони дуже вразливі та за- з проблемами встановлен- буде далі?

а п’ятнадцять років в
психологічному консультуванні та дванадцять - в психотерапії я
вислухала кілька сотень
жіночих розповідей про
нещасну любов. Згадуючи найтрагічніші любовні історії, пов’язані
з відсутністю взаєморозуміння між партнерами,
маніпулюванням і навіть
психологічним садизмом,
я розумію, що майже
будь-яка з них призводить
нас до теми нарцисизму.

Любити нарциса

ЧАС І ПОДІЇ
холодність. Подяка передбачає, що у когось є щось, у
чому маю потребу, а це принизливо. Жаль і здатність
вибачатися - також відсутні,
оскільки в іншому разі довелося б визнати, що ваш
Принц був у чомусь не правий. Холодність нарцисів пояснюється тим, що емоційна
близькість передбачає знезброєння, довіру і стирання
кордонів. А для нарциса це
смерть, адже тоді він не зможе контролювати те, наскільки він прекрасний.

Що ж далі?

ви не любили його, стали б
ви це читати? Бонус, який
чекає вас в кінці марафону ви, дійсно, станете кращою.
Адже нікому не зашкодить
ні підручник з логіки, ні зайвий візит до стоматолога, ні
плоский живіт. Штраф, який
ви за це заплатите, у багато
разів перевищує річний абонемент в елітний спортзал
- підірвана віра в себе і відчуття внутрішньої порожнечі, які завжди дістаються тим,
хто мріяв зробити нарциса
щасливим.

***

Оскільки нарцис не здатТрагедія нарцисизму наний до близькості, «любовні» стільки ж грандіозна всевідносини досить швидко редині, як невидима зовні.
починають втомлювати його. Запам’ятайте одне: яким би
А оскільки визнати, що він не успішним не був ваш Принц,
здатний до близькості, він не він завжди жебрак всередимає снаги, легше призначи- ні, і почувається нікчемою.
ти відповідальною вас. Тому, Спокій, що віддалено нагаодного разу замість пре- дує щастя, відвідує його на
красного Принца ви вияви- мить, коли він видерся на
те поряд буркотливу істоту, чергову сходинку невидиображену у
мих сходів,
вашій особі
що ведуть
«..І ви з гнітючою
на весь світ.
в небо. Що
гостротою
Якщо йому
дурніше
не важливо
ваш кохазрозумієте,
залишатися
ний, то менщо всі почуття у
джентльмеше він здоваших стосунках - г а д у є т ь с я ,
ном, він раптом виразщо причина
тільки ваші»
но сплюне
його гострої
в траву на
туги та неузбіччі або «випадково» за- вдоволення світом - в ньобуде про зустріч. Якщо імідж му. І тим агресивніше він
йому необхідний, він дуже буде покращувати вас, як
чемно довідається, чи не ви частину цього недосконанишком розбили його улю- лого світу. Що розумнішою
блену чашку, поки він був у є ваша Прекрасна Квітка, то
душі. Коли ви, нервово смі- дужче він буде стурбований
ючись, поцікавитеся, що ж собою, а не світом і не вами.
сталося з найкращими у сві- Щоденної годинної лекції
ті відносинами, у відповідь про самовдосконалення не
прозвучить щось на кшталт: буде, проте не буде і багато
«Тобі не йде гучний сміх». чого іншого. Він ніколи не
Сміх, зрозуміло, застрягне зазнає до вас реального теу вас в горлі, але як тільки пла; він не здатний вас чесно
ви повернетеся до звично- вислухати, якщо вам погано
го стану, з’ясується, що вам, і «болить душа»; він не вміє
скажімо, потрібно підкачати жаліти і не здатний емоційнижній прес, змінити оправу но підтримувати. Простіше
окулярів, прочитати підруч- кажучи, у відносинах з вами
ник з логіки та поліпшити така людина відсутня.
пам’ять, тому, що про оправу
він говорить вам вдруге, а Післямова
про логіку вп’яте ... та й вза«Я поняття не маю, яка
галі, ви дізнаєтеся, що ви - не мені потрібна жінка. Невдата жінка, яка йому потріб- ха і слабка дратуватиме тим,
на тому, що його великі цілі що паразитує на мені. Успішне узгоджуються з вашими на і самостійна викликатиме
дрібними примхами.
у мене почуття заздрості й
Якщо ви все ще з ним, далі приниження. Мені потрібна
буде гірше. Як тільки ви на- сильна подруга, успіхи якої
качаєте прес, виявиться, що я буду весь час принижувави недостатньо милі з його ти: інакше мені не вижити.
друзями. Коли ви почнете І я глибоко суперечу собі,
до вух посміхатися його дру- коли говорю це». - Цей текст
зям, виявиться, що краще б колись сказав один з моїх
ви відклали посмішки до ві- клієнтів, зовсім не нарцис:
зиту до стоматолога. Коли ви нарцис на подібні чесність і
зірветеся, прозвучить, що, мужність не здатний. Але косудячи зі стилю вашої аргу- жен з них відчуває саме так.
ментації, підручник з логіки Тому, якщо ви все ж вирішиви так і не прочитали. А коли, те залишитися, підтримуйте
заплакавши, ви кинете в ньо- себе тим, що нарциси обиго тарілкою, він внесе її в ра- рають найкраще, і тому ваш
хунок разом з улюбленою Принц вибрав вас. Але якщо
чашкою (яку в схожій ситуа- ви думаєте, що усвідомлення
ції розбила одна з ваших по- цього грітиме замість любопередниць).
ві, ви помиляєтеся.

Кінець

Якщо ви не любите його,
ви підете тепер. Але якби
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І

Холодний суп на обід – це коли ніби
й наївся, й напився одночасно

температурний баланс
ним наведеш, і спрагу
втамуєш. Часто у складі
таких страв багато корисних приправ, як от
куркума, і зелені, від яких
дієтологи у захваті. Сирі
помідори багаті лікопіном, який зменшує ризик
інсульту, серцево-судинних захворювань і навіть
знижує ризик виникнення
раку шлунку, бурячок
оздоровлює печінку та
судини, своєю клітковиною виводить токсини з
кишечника, має протизапальну, жовчогінну дію…

Одним словом – якщо ще
не пробували пригостити
чимось таким родину – саме
час наважитися. Літо довге,
спека – часто аномальна,
тож мусимо урізноманітнювати меню прохолодним і
апетитним.

Чи то литовський,
чи білоруський
Перший рецепт – від відомої піарниці та політтехнологині Тетяни Мокріді,
яка дуже любить куховарити і поратися на дачних
грядках з овочами. Днями
Тетяна поділилася на своїй
сторінці у Фейсбуці родинним рецептом холодника
– каже, це такий собі мікс
кухонь світу й екопродукти,
які родина сама й вирощує.
«Одне з наших правил – сезонність. Зараз спека. Їсти
не хочеться нічого або щось
холодненьке. Ми – та родина, в якій на обід завжди є
перша страва. Коли відмітка термометра сягає +40, то
охолодитися можна холодником. Тим більш, що зараз
на городах молоденькі бурячки, свіжі хрумкі огірочки
і редис (підсіваю постійно)»,
– пише пані Тетяна.

Холодник готують усі
наші близькі сусіди – білоруси, поляки, литовці. Рецепти
дещо різняться, Тетяна Мокріді пропонує власний спосіб приготування.
Інгредієнти:
Буряк – 5 невеличких.
Вода – 3 літри. Сметана – 400
гр. Кріп, молода зелена цибуля. Сіль за смаком. Лимон
або лимонна кислота. Огірки – 5 середніх. Редис – 10
штук. йця – 5-6 штук.
Приготування:
1. Відварити буряк. Почистити, нарізати кубиками, відправити в каструлю.

Можна
використовувати
консервований маринований буряк з супермаркетів,
а краще зварити самостійно.
2. Закип’ятити воду. Остудити. Залити буряк.
3. Порізати дрібно кріп,
зелену цибулю. Посолити
суміш. Почавити макогоном. Відправити в каструлю.
4. Додати до води, буряку і зеленої суміші сметану.
Перемішати. Додати за смаком сіль, сік лимона або 1/4
чайної ложки лимонної кислоти. Залишити каструлю на
ніч у холодильнику.
5. Порізати огірки і редис
кубиками. Відправити в каструлю.
6. Відварити яйця круто,
розрізати навпіл або кубиками (як кому до вподоби).
Додати до холодника.
«Подавати можна в
льодяних тарілках або з
кубиками льоду. В Польщі холодник популярний
з раковими шийками. В білоруських ресторанах часто супутником холодника
є гаряча молода картопля
в окремій тарілці. Але ми
любимо без картоплі», – ділиться господиня.

Те саме «гаспачо»

Цей іспанський холодний суп давно став улюбленцем багатьох шанувальників
гостренького,
пише у своєму кулінарному
блозі шеф-кухар Оксана
Вознюк зі Львова. «Існує безліч варіацій цього шедевру.
Хтось робить його з жовтих
помідорів та жовтого перцю, хтось додає креветки,
комусь до вподоби додавати соєвий соус та міксувати
з помідорами пілаті, хтось
додає туди авокадо, я ж з
вами поділюсь своїм рецептом, який підлаштувала під
власні смаки та уподобання», – так презентує рецепт
супчику відома кулінарка.
Отже, з розрахунку на 2
особи пані Оксана радить
узяти:
Помідори червоні – 600
г. Перець болгарський – 60
г. Огірок – 60 г. Цибуля синя
– 40 г. Стебло селери – 30
г. Оливки – 4 шт. Цукрова
пудра – 20 г. Часник – 10 г.
Сік лимону – 20 г. Сіль – 4 г.
Перець чорний – до смаку.
М›ята – 3 г. Соус табаско –
кілька крапель. Базилік – 2 г.
Оливкова олія – 20 г.
Частину
інгредієнтів
(окрім помідорів ) залишаємо для того, щоб нарізати
дрібним кубиком і додати
в загальну масу, а залишок
перебиваємо блендером чи

перетираємо через сито та
подаємо з кубиками льоду
й грінками. Смачного! Пити
паралельно холодненький
сидр чи сангрію ніхто не забороняє.
Відома українська дієтологиня Оксана Скиталінська
особливо шанує гаспачо
влітку і теж удосконалила
рецепт. До класичних перцю, помідорів, часнику, лимону вона радить додавати
половинку авокадо і четвертинку сирого бурячка, а
подавати суп – зі сметанкою.

Свіженько й
кисломолочно
Шеф-кухар Юрій Кондратюк з Луцька на сторінці
рідного ресторану в соцмережах розказує і показує,
як готувати холодненький
суп на айрані. Нічого настоювати-заквашувати на ніч
не треба – можна їсти одразу після приготування, що
дуже приємно.
Спочатку готується легкий салат зі свіжих огірків,
вареної картоплі, варених
перепелиних яєць та редиски (всі інгредієнти – приблизно у рівних пропорціях). Суміш приправляється
сіллю за смаком і чорним
перцем, далі додаємо трохи сметани, «щоб зв’язало».
Оце і все! Порція салату викладається у тарілку і заливається айраном, в якому
вже плаває посічена зелень,
– та й можна споживати.
Майже ніколи не обходиться обід без страви на
айрані у турецьких родинах, коли спека відбиває
апетит, головне – не калорії,
а свіжість і легкість. Тому
приготувати собі турецький швидкий обід до снаги
кожному. Візьміть 450 мл
айрану, покришіть у нього

2-3 огірочки, кілька зелених
цибулинок, кілька гілочок
зеленого кропчику – суп готовий до вживання! До нього часто подають картоплю
фрі, м’ясо на грилі чи й просто їдять з хрумким хлібом,
але то за бажанням. Поціновувачі здорового харчування рекомендують замість
огірків додати в айран перебитої у блендері відвареної
капусти броколі – теж смачно! І зелено.
Автор: Тетяна Негода
Джерело: Укрінформ
(https://www.ukrinform.ua/rubricyakisne-zhyttia/3280666-holodni-supirecepti-vid-sefkuhariv-ta-narodnihkulinariv.html)
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ГОРОСКОП
Овен

Не поринайте з головою в роботу, зараз
краще подумати про відпочинок. Якщо ви
ще не були у відпустці, не тягніть. Вам потрібно набратися сил і зарядитися енергією. На
цьому тижні з’явиться реальна можливість
для корекції своєї долі, внесення в неї чогось
нового, незвичного. Довіртеся голосу своєї
інтуїції, і вона вас не підведе. Найбільш вразливим органом Овна буде печінка. Відмовтеся від жирної, смаженої і гострої їжі, зменшіть кількість солі в стравах. На цьому тижні
краще повністю відмовитися від спиртного.
Реалізація намічених планів, пройде набагато ефективніше, якщо ви використаєте свої
ділові і дружні зв’язки, втім, надмірно зловживати особистими відносинами теж не
варто. У вівторок небажано починати великі
справи, пов’язані з фінансовим ризиком. Вихідні добре б провести за містом, в колі сім’ї
або у близьких родичів у селі.
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Телець

Як
Якщо
Я
в своїх планах ви проігноруєте інтереси партнерів, друзів або сім’ї, то це не кращим чином позначитися на
ваших відносинах. Високий ваш творчий потенціал. Але чи
є час його реалізувати? Постарайтеся не зв’язувати себе ніякими обіцянками, будьте обачнішими, щоб уникнути непорозумінь. Якщо ви збираєтеся у відпустку, то його добре
провести в комфортному для вашого світовідчуття місці.
На цьому тижні можна сподіватися на приплив сил і
хорошу працездатність, в діловому партнерстві справи підуть на лад. Настає час, вдалий для нових знайомств або
нової роботи. У професійній сфері важлива інтенсивність,
але в усьому треба знати міру, близькі вам люди і навіть
ви самі можете постраждати від прагнення весь час віддавати роботі. Ви цілком здатні підкорегувати хід своєї
долі і пом’якшити її гострі кути. Варто проявити витримку
і терпіння. Кращий напій для представників знака на цьому тижні – чай. Він буде корисний в будь-якому вигляді і в
будь-яких кількостях. На вихідних в небезпеці будуть ноги.
Носіть взуття за розміром і тримайте ноги в теплі, а також
відмовтеся від пробіжок.

Рак

Не варто
Н
о заздалегідь переживати з приводу подій, що насуваються. Ви все одно не зможете все передбачити. Але краще
планувати справи і зустрічі на цей тиждень, в іншому випадку
він буде дещо хаотичним. Будьте уважні і турботливі по відношенню до коханої людини, так як їй бракує вашого душевного
тепла. Розвиток подій буде багато в чому залежати від вашого
погляду на проблему, не дозволяйте собі песимізм.
Фінансове становище зараз не викликає особливого занепокоєння. Ваш авторитет на роботі зростає. Вівторок і четвер
- сприятливі дні для вигідних і якісних покупок. Ракам
не варто різко змінювати спосіб життя і режим дня.
Ваш організм болісно сприймає кардинальні
зміни.

Лев

На цьому
Н
цьо тижні можуть загостритися питання кар’єри і влади, але колеги вас
підтримають і обстановка на роботі скоро покращиться. Не бійтеся приймати
важливі рішення не тільки за себе, але і за інших. Ви відчуєте, що необхідні начальству і партнерам, але є небезпека ілюзій і зоряної хвороби. Так що не будьте
ласі на лестощі, і не присипляйте себе дифірамбами оточуючих. Ваші досягнення
вимагають підтвердження практикою, і ця можливість довести і відстояти свої
позиції у вас з’явитися. Особливих фінансових проблем на цьому тижні не передбачається. Однак доведеться багато працювати, хоча влітку так хочеться
відпочивати. Своєчасним буде пошук нового джерело доходу.
У середу або четвер можливі фінансові надходження. Не
захоплюйтеся ставками на спорт. Зірки попереджають
вас: щось у вашому організмі працює неправильно.
Прислухайтеся до св
своїх відчуттів.

Діва

Терези

Ви ззараз сповнені сил, енергії і рішучості. Діви точно зможуть виконати
все, що вони задумали. Ви зможете досягти цілей, які раніше здавалися недосяжними. Це хороший період для
того, щоб збільшити навантаження,
ставити більш високі цілі і боротися зі
шкідливими звичками. Ви можете захопити оточуючих своїми здібностями, розкривши творчий потенціал.
Уміння слухати і чути плюс творчість
подарує вам успіх в будь-якій сфері.
Якщо для цього є передумови, ви можете
вдало поміняти вид діяльності. У четвер не
плануйте нічого серйозного, краще взагалі
виїхати за місто і пожити на дачі. Важливу роль
зіграють у вашому житті родичі, вони допоможуть
вирішити важливі для вас проблеми.

Діло поїздка на цьому тижні може відкриДілова
Д
ти перед вами нові перспективи. Є шанс, що
удача посміхнеться вам, також можливий і
зовсім закономірний зліт в кар’єрі. Ризиковані підприємства завершаться успішно в
тому випадку, якщо ви правильно розрахуєте свої сили, і не будете покладати великі
надії на чиюсь допомогу. Не відволікайтеся
на балаканину, робіть свою справу, і надайте
іншим можливість займатися своїми питаннями. Якщо ви незадоволені своїм особистим
життям, то у вихідні ймовірно вельми перспективне знайомство. Терези на цьому тижні можуть переживати через дрібниці. Не варто витрачати нерви на незначні ситуації. Вашому здоров’ю
нічого не загрожує. Потрібно бути впевненішими в
собі і більше відпочивати. Зірки рекомендують вам взяти
зараз
р відпустку або додатковий вихідний.

Скорпіон

Удач буде
Удача
б
супроводжувати вас у бізнесі, діловому спілкуванні та в особистому житті. Справи складаються добре, незважаючи на ряд проблем,
пов’язаних з необхідністю звільнення від колишніх зобов’язань. Прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, і вона підкаже найвірніше рішення в складній
ситуації. Вибирайте серцем. Любов важливіше боргу. Частіше влаштовуйте
побачення, вирушайте в романтичну подорож. На цьому тижні вам слід особливо дбайливо ставитися до своїх очей - інакше можете погіршити зір. Постарайтеся скоротити час, який ви проводите перед екраном телевізора чи
монітором комп’ютера; стежте за освітленістю. Якщо вам здасться, що ваші
очі «висохли» або в них «потрапив пісок» - прийміть заходи, можна скористатися спеціальними краплями, які продають в аптеці. Краще їздити на громадському транспорті, а не на особистому.

Козеріг

На цьому тижні вам буде корисним вміння аналізувати ситуацію і поведінку людей і
робити правильні висновки. Постарайтеся
бути гранично чесним із самим собою, зніміть
рожеві окуляри. Зараз бажано не епатувати
оточуючих екстравагантністю і різкими судженнями. Вихідні ідеально підходять, щоб
розслабитися на дивані з книжкою в руках
або зайнятися чимось, що буде корисно для
вашого здоров’я. Відпочинок на дачі в колі
сім’ї буде зовсім не нудним.
На цьому тижні вас можуть очікувати романтичні пригоди, варто розраховувати на
незабутні враження, кульмінація напруження
пристрастей очікується ближче до вихідних.
Схоже, у вас трапиться курортний роман..

Близнюки

Як у вас є цікаві ідеї та чудові думЯкщо
Я
ки, то саме зараз вони будуть затребувані і здійсняться. Тиждень принесе
знайомства з новими людьми, побачення, подорожі та багато яскравих
вражень. Ваше особисте життя різко
зміниться, причому саме так, як ви мріяли. Ви більше не будете самотні, ситуація вирішиться на вашу користь.
Ви можете не переживати з приводу свого фінансового становища. Грамотні дії в діловій сфері, творчий підхід
та цікаві ідеї допоможуть вам досягти
успіху. Найкраще зосередитися на довгострокових планах. Ви можете сміливо дивитися в майбутнє, демонструвати свої погляди і висловлювати думку,
ваша кохана людина постарається його
врахувати і зробить все, щоб виконати
ваші мрії.

Стрілець

У ці дні
д і ваша підприємливість дозволить реалізувати багато задумки. Проявивши винахідливість в справах, ви досягнете практично
всього, чого забажаєте. Вівторок зажадає відповідальності і зібраності. У середу вам доведеться повністю покластися на свого партнера,
він знає, як краще. У неділю не кип’ятіться, так як конфліктна ситуація
в сім’ї може затягнутися і мати неприємні наслідки. Зірки попереджають вас, що ваш організм страждає від надлишку солодкого. Постарайтеся зменшити кількість цукру в раціоні. Не варто пити солодкі
газовані напої і перекушувати цукерками. На одне з перших місць
вийде вирішення фінансових проблем. Не забувайте платити відсотки по кредитах. Втім, вам може надійти вигідна ділова пропозиція.
Не виключено, що скоро ви з кредитами розрахуєтеся достроково.

Водолій

Ц хороший тиждень для експериЦе
ментів і зміни обставин. Водолії можуть
позбутися старої звички або знайти нову,
змінити спосіб життя і розпорядок дня,
спробувати нові практики. Якщо ви не
станете підганяти події чи виявляти зайву
нервозність і нетерпіння, то тиждень обіцяє бути спокійним і розміреним. У вівторок друзі підтримають і допоможуть вам
в ситуації, що склалася. У середу краще
не пред’являти претензій або вимог до
начальства, це призведе до конфлікту. В
кінці тижня потрібно поменше базікати,
більше робити, не заважаючи колегам
своїми порадами. У неділю не виключені
приємні несподіванки.

Риби

Уп
понеділок можлива зустріч, яка змінить ваші плани. Середовище може піднести вам сюрприз, ви опинитеся в центрі подій, так вийміть з цього максимум
користі. Ви завжди вважали за краще не говорити про
свої справи, але тепер вам не вдасться зберегти їх в
таємниці. Можна запитати поради у друзів. У другій
половині тижня ймовірна критика з боку начальства і
ваших товаришів по службі. Постарайтеся не готувати
собі грунт для прийдешніх розчарувань, як і не ідеалізуйте оточуючих і ваші з ними відносини. У вихідні не
пропустіть вечірку у друзів або пікнік на дачі у родичів.
Настає досить складний і відповідальний період,
який може супроводжуватись деяким внутрішнім напруженням. Для досягнення успіху знадобиться сила
волі, зосередженість і душевна рівновага, але якщо
бути оптимістом, то все задумане здійсниться.
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Ядро Марса виявилось рідким та
більшим за половину його радіуса

Перші сейсмічні дані про внутрішню
структуру Червоної планети показали її
дивну товсту кору і велике розплавлене
ядро. Новини викладені у пресрелізі Лабораторії реактивного руху (JPL) NASA.
«Вченим потрібні були сотні років,
щоб виміряти ядро Землі; після польотів Apollo знадобилося 40 років для
вимірювання ядра Місяця. А у InSight
пішло всього два роки на вимір марсіанського ядра», - цитує одного з учасників роботи швейцарського сейсмолога Симона Шталера (Simon Stähler)
Naked Science.
Кора Марса має товщину від 24 до
72 кілометрів, а вся літосфера - тверда
оболонка, що включає і верхні частини

мантії - йде несподівано глибоко, на 500
кілометрів. Вона порівняно багата радіоактивними домішками, розпад яких
веде до невеликого нагрівання.
Попри великі розміри нашої планети, земна літосфера має товщину лише
близько 100 кілометрів, а кора навіть на
континентах - до 40 кілометрів. Науковці вважають, що велика потужність літосфери Марса пов’язана з відсутністю на
ньому окремих тектонічних плит.
Але головні сюрпризи принесло залізо-нікелеве ядро планети. По-перше,
воно виявилося рідким, розплавленим.
По-друге, несподівано великим, досягаючи радіусу в 1830 кілометрів. Це більше половини всього радіуса Марса і на
сотні кілометрів більше, ніж
вважалося дотепер. Тому
щільність ядра, мабуть, менше, ніж показували попередні моделі, і воно багато
легкими елементами, такими як вуглець, кисень, сірка.
Фото з сайту NASA
Джерело: Укрінформ
(https://www.ukrinform.ua/rubrictechnology/3286713-adro-marsaviavilos-ridkim-ta-bilsim-za-polovinujogo-radiusa.html)

Перший летючий електромобіль
випробували в Туреччині

Експериментальну модель летючого
електромобіля створила турецька компанія Baykar Makina.
Як передає Укрінформ, про це в ефірі
телеканалу «Дом» розповів генеральний директор компанії Baykar Makina
Халюк Байрактар.
У компанії апарат називають «летючою машиною». Найменування першої
моделі — Cezeri («Джезері»). Джезері —
це ім’я одного з творців автоматичної
техніки, який жив в цьому регіоні багато
років тому, повідомив Байрактар.
«Це одна з перших моделей летючої машини, яка працює на електриці.
Поки ми продовжуємо працювати над
її удосконаленням. Управління буде
здійснюватися автоматичною системою
з використанням штучного інтелекту.
Зараз батареї вистачає на пів години
роботи, тому нам є над чим попрацювати», — сказав Байрактар. Гендиректор
зазначив, що на першому місці при розробці — питання безпеки. «Тут багато
контроль-систем, які забезпечують безпечне пересування», — запевнив він.
15 вересня 2020 року «Джезері» здійснила перший політ. За розрахунками

Фото: kanaldom.tv
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компанії, упродовж 5-10 років «летючі
машини» вже надійдуть у продаж.
Байрактар впевнений, що людство
буде поступово переходити на такий
вид транспорту.
Компанія Bayrak Makina також відома своїми безпілотниками Bayraktar
TB2 — це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою
тривалістю польоту — понад 12 годин.
Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний
підіймати в повітря вантаж до 55 кг.
Кілька безпілотників Bayraktar TB2
вже знаходяться на озброєнні ЗСУ і пройшли випробування в зоні бойових дій
на сході України. Всього Україна має намір придбати 48 таких апаратів.
Також Bayrak Makina виробляє безпілотники нового покоління Akinci, на
яких встановлені двигуни українського
виробництва. Компанія планує використовувати українські двигуни у всій
своїй продукції.
Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.ua/
rubric-technology/3286595-persij-letucij-elektromobilviprobuvali-v-tureccini.html)

У Китаї запустили сервіс
безпілотних таксі

У місті Шеньчжень на півдні Китаю у тестовому варіанті почали надаватися послуги
перевезення у безпілотних автомобілях таксі. Про це пише
Сіньхуа.
Зазначається, що у рамках проєкту місцевої компанії
DeepRoute на вулиці міста виїхали 20 безпілотних автомобілів.
“Автомобілі мають майже 100 точок посадки й висадки пасажирів, серед яких
популярні туристичні принади та центри вакцинації від
COVID-19. Загалом послуги надаються на понад 200 км доріг

громадського користування
у Шеньчжені”, - йдеться у матеріалі. Наразі усі подорожі
на таких таксі безкоштовні та
доступні для усіх охочих, старших 18 років.
Нагадаємо: перші тести
системи безпілотних таксі у
Піднебесній тривали щез 2019
року. Тоді китайська компанія
WeRide оголосила про початок
пробної експлуатації безпілотних таксі в місті Гуанчжоу.
Джерело: Укрінформ
(https://www.ukrinform.ua/rubrictechnology/3284736-u-kitai-zapustiliservis-bezpilotnih-taksi.html)

Фото: Сіньхуа

У США трансплантували
перше повністю штучне серце
Хірурги Університетської
лікарні Дьюка нещодавно
пересадили повністю штучне
серце 39-річному чоловікові
із серцевою недостатністю.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на
Interesting Engineering.
Це штучне серце імітує
серце людини і забезпечує
більшу незалежність після

що несе кров до легень для її
окиснення.
У пацієнта, жителя міста
Шаллот, штат Північна Кароліна, у Центрі Дюка діагностували раптову серцеву недостатність, і йому довелося
пройти шунтування. Однак
його стан швидко погіршувався, що унеможливлювало
трансплантацію серця. Центр

операції, йдеться в пресрелізі
університету.
Повністю штучне серце,
або TAH (totally artificial heart),
розробила французька компанія CARMAT. Воно складається з двох шлуночкових камер та чотирьох біологічних
клапанів. Протез не тільки
нагадує серце людини, але й
функціонує так само.
Серцебиття створюється
активаторною рідиною, яку
пацієнт носить в ємності, а
серце накачується за допомогою мікронасосів у відповідь на потреби пацієнта, які
датчики та мікропроцесори
визначають на самому серці. Два відділення з’єднують
штучне серце з аортою, яка
є головною артерією тіла, а
також легеневою артерією,

був одним із місць, де CARMAT
тестує своє штучне серце після отримання первинних дозволів від Управління з контролю за продуктами та ліками
США (FDA).
Цей пристрій вже схвалили для використання в Європі, але призначений лише як
перехідний варіант для пацієнтів, у яких діагностують кінцеву бівентрикулярну серцеву недостатність і, ймовірно,
їм проведуть трансплантацію
серця протягом найближчих
180 днів, повідомляє компанія
на своєму вебсайті.
Фото: Duke Medical School
Джерело: Укрінформ (https://www.
ukrinform.ua/rubric-technology/3284501u-ssa-transplantuvali-perse-povnistustucne-serce.html)
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Цікаві факти та
10 рекордсменів
Олімпійських
ігор
Максим Пастівничний, Київ.
Спеціально для «Час і Події»

Н

а перших відновлених олімпійських
іграх, що відбувались в столиці Греції
– Афінах в 1896, переможцям не вручали
золоті олімпійські медалі, замість них їм
дарували оливкові вінки, як це і було за часів
античності. І тільки в 1904 році на іграх в
Сент-Луїсі почали вручати медалі звичного
для нас формату — золото, срібло, бронзу.
До речі, востаннє медалі за 1 місце, які складалися на 100 % із чистого золота були вручені на
олімпіаді 1912 року, а в наші дні “золота“ медаль
складається на 93% із срібла, на 6% із міді та всього лише на 1%, що становить 6 грам, із золота.
Зараз олімпійські ігри тривають в середньому
2 тижні, але колись це було набагато довше. Так
ігри в Лондоні-1908 тривали 188 днів, ігри в Парижі-1900 тривали близько 5 місяців, схожою була
ситуація і в Сент-Луїсі-1904, і в Антверпені-1920.

Перша телетрансляція ОІ відбулась в Берліні-1936.
Принц Олаф, який став королем Норвегії в
1985 році, здобув перемогу в Амстердамі-1928 у
вітрильному спорті.
Вперше олімпійський вогонь було запалено у
Берліні-1936.
Наймолодшим спортсменом та ще й призером
ОІ був грек Дімітріос Лундрас, що в свої 10 років
виборов бронзу в спортивній гімнастиці в Афінах-1896.
Найвиснажливішим змаганням була 12-годинна велогонка в Афінах-1896, де до фініша дісталися лише 2 учасника.

5 місце у видатного спринтера та стрибуна
Карла Льюїса - 9 золотих і 1 срібна медаль за період 1984-1996 роки.

А тепер рейтинг 10 кращих рекордсменів:

6 місце належить найвидатнішій спортсменці
за всю історію зимових олімпіад норвежці Маріт
Бйорген - 8 золотих, 4 срібні та 3 бронзові медалі
в 2002-2018 роках.

Австралійський плавець Майкл Фелпс за період 2004-2016 років завоював 23 золоті, 3 срібні
та 2 бронзові медалі

А ось приклад героїзму - в 1904 році, в своєму
рідному Сент-Луїсі виступав американець німецького походження Джордж Ейсер, який втратив
ногу ще дитиною внаслідок нещасного випадку
на залізній дорозі, що не завадило йому здобути
3 золота, 2 срібла, та 1 бронзу в спортивній гімнастиці.

На другому місці перебуває українська гімнастка часів СРСР Лариса Латиніна, яка за період
1956-1964 років завоювала 9 золотих, 5 срібних та
4 бронзові медалі.

7 у списку норвезький біатлоніст Оле-Ейнар
Бйорндален - 8 золотих, 4 срібних та 1 бронзова
медаль в 1998-2014 роках.

8-9 місце ділять норвезький лижник Бйорн
Делі - 8 золотих та 4 срібла - за період 1992-1998
років і німецька веслувальниця Біргіт Фішер з
аналогічним досягненням за 1980-2004.

І замикають чільну десятку японський гімнаст
Савао Като — 8 золотих, 3 срібні та 1 бронзова медаль в 1968-1976 роках.
Американець Фред Лорц виграв марафон у
Сент-Луїсі-1904, правда згодом вияснилось, що
більшу частину дистанції він проїхав на попутній
машині, тож перемога дісталася Томасу Хіксу.
Першою золотою медалісткою США стала
Маргарет Еббот, вона виграла один з турнірів у
гольф і поїхала додому ,так і не дізнавшись, що
стала учасницею ОІ.
Гольф колись належав до переліку олімпійських видів спорту
На олімпіаді в Афінах-1896 плавців вивозили у
море, замірювали дистанцію, звідки вони пливли
вже самостійно.
Призами на олімпіаді в Парижі-1900 були не
медалі, а картини.

На третьому місці легендарний фінський бігун
Пааво Нурмі, який за період 1920-1928 років завоював 9 золотих та 3 срібні нагороди.
На 4 місці легедарний американський плавець
Марк Спітц, в активі якого 9 золотих, 1 срібна та 1
бронзова медалі виграні в 1968-1972 роках

Та американська плавчиня Дженні Томпсон —
8 золотих, 3 срібних та 1 бронзова медалі, здобуті
в 1992-2004 роках.
Відбувалося і ще багато чого, але про це ви
вже дізнаєтесь в наступних випусках газети «Час
і Події».
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IFE ELEVATED, девіз
штату Юта, добре
описує його географію
(пустеля Мохаве - Mojave
Desert, гори), культуру
(пригоди) і, практично,
нескінченні можливості
для відпочинку на природі
(умови світового класу для
катання на лижах, піший
туризм, рибалка, їзда на
велосипеді , полювання,
гра в гольф і т. д.). Цей
девіз проголошує життя,
а не просто існування зовсім непогано, всього в
двох словах! Який контраст
у порівнянні з багатьма
місцями, які борються з
пеклом СОVID і ВLМ і ін.

L

Photo copyright: Ken Lund,
CC BY-SA 2.0

Уявіть собі заможну людину із фінансовими засобами, яка провела останній
рік за гратами в Портленді,
Сіетлі, Міннеаполісі, Чикаго,
Нью-Йорку, Сан-Франциско
і ін. В тісній квартирі, серед
безлічі тісних житлових будинків. З наказами, що не
дозволяють насолоджуватися навіть прогулянкою в
парку, не кажучи вже про вечерю поза домом, зустрічі з
друзями та іншими нормальними заняттями, що це за
життя? Єдині аргументи на
користь проживання в великих міських центрах (і за великі гроші) - це культура, їжа,
можливості для розваг - і все
це зникло. Крім того, додайте сюди нічні заворушення і
грабежі, образи і залякування людей, підпали і вандалізм, а також повна безкарність Woke натовпу, завдяки,
так званим, керівникам в цих
містах. Виникає питання - навіщо вам залишатися там, і
хто, чорт візьми, вирішить
туди зараз переїхати?
Штати в центральній частині Америки в цілому, які
зазвичай не приваблювали туристів, - нетуристичні
штати, і червоні, зокрема
(ми знаємо, хто ми), відомі
своїми низькими податками,
дешевим житлом (особливо заміськими будинками
з ділянками), підтримкою
поліції, низьким рівнем злочинності, мінімальним регулюванням (особливо щодо

Підйом червоних
нетуристичних штатів Америки
COVID), люди тут більш доброзичливі і не втручаються в чужі справи. Крім того,
народ тут набагато менше
схильний до заворушень,
грабежів і підпалів своїх міст,
а їхні закони про зброю дозволяють населенню справлятися з порушниками спокою в міру необхідності. Ці
штати також є тим місцем, де
зростання населення в США
є найбільш помітним, згідно
з недавніми даними перепису населення, і, ймовірно,
кількість населення тут буде
продовжувати рости швидше, ніж в середньому по країні, і набагато більше, ніж у
багатьох синіх регіонах.
Юта активно проголосувала за Трампа в 2020 р (T
+ 20%), поряд з найвищим
приростом населення між
переписом 2010 і 2020 рр.
(~ 18%). Симпатії четвірки
інших лідерів за зростанням чисельності населення
також явно належали Трампу - Айдахо (T + 30%, 17%
приріст), Техас (T + 6%, 16%
приріст) і Північна Дакота (T
+ 34%, 16% приріст). Решта
штатів з 10 провідних представляють собою суміш в
політичному аспекті, в тому
числі Арізона та Невада. В ці-

лому, однак, червоний колір
(за Трампа) на карті добре
співвідноситься із зростанням населення в таких штатах, як Юта і Техас, а також
Південний Схід країни, можливо, за винятком Джорджії,
результати виборів в якій
дуже підозрілі.
Дані перепису були повністю зібрані до початку пандемії COVID (результати були
отримані на початку пандемії, коли передбачалося,
що її пік настане вже через
два тижні, якщо ви пам’ятаєте ті дні) і до настання
«знаменитого літа любові»
з CHAZ, CHOP, George Floyd,
BLM і пекла Antifa. А також
ще і до руху за позбавлення
поліції коштів, і рекордної
кількості продажів зброї, і
появи нових покупців зброї,
що не дивно, враховуючи
політичні тенденції. Через
страх перед дельта-штамом
і ймовірністю відновлення
ізоляції на невідомий термін
часу, COVID буде чинити постійний вплив на міграцію і
якість життя, в поєднанні з
технологіями, зайнятістю і
можливостями для роботи.
Я «працюю з дому» вже
протягом декількох місяців,
як і багато інших. На щастя,

у мене є кімната для домашнього офісу (а не вітальня
або кухонний стіл), та й «дорога на роботу» цілком влаштовує. Завдяки технологіям, доступним сьогодні, все
більше і більше людей зможуть знайти баланс між роботою та особистим життям,
маючи можливість працювати практично з будь-якого
місця - навіщо залишатися
в своїй маленькій квартирі,
коли доступний весь світ?
Така можливість буде позитивно впливати на більшу
частину трудового населення, особливо на білих комірців, які будуть мати можливість віддаленої роботи
та на обговорення варіантів
зарплати, відпусток і т.д. Навіть втрата 10-20% зарплати,
може бути вартою того, щоб
жити поруч з великою родиною, в більш дешевому місці,
мати можливість купити будинок вдвічі дешевше, жити
в більш безпечному місці
і т.д. Самі компанії можуть
також отримати користь від
переміщення місць роботи
в доступніші райони, далеко
від мегаполісів, - за рахунок
зниження вартості оренди
приміщень і зниженого оподаткування, а в перспективі

це може навіть стати загальною тенденцією.
Демографія - це майбутнє,
а в США - це також демократія в формі пропорційного
представництва. У цьому циклі вже сім місць у Конгресі
перемістилися з семи синіх
штатів, включаючи Каліфорнію, Нью-Йорк, Іллінойс, в
шість червоних (Техас отримав +2). Хоча драматичні події 2020 року в значній мірі
відбувалися після перепису
населення, а багато губернаторів синіх штатів піддаються
критиці за те, як вони справляються з пандемією, наступні кілька років виглядають
добре для багатьох штатів і
гнітючими для інших, - з тих
же причин, які обговорювалися вище , - злочинність,
контроль за використанням
зброї, податки, регулювання,
борги, а також деспотичне і
нестерпне керівництво, яке
в даний час тільки підсилює
паніку і безумство.
Повна свобода - це і свобода виїхати (запитайте
Кубу, Венесуелу або Китай), і
чим більше людей «проголосує ногами», тобто буде вільно рухатися, везучи з собою
податки і політичну владу в
штати з нормальними умовами життя, тим привабливішими стануть червоні штати. І, можливо, синім штатам
знадобиться власне гасло,
таке, наприклад, як «Життя в
ізоляції» або «Приїжджайте
на власний ризик».
Автор: Hardy Grover, Джерело:
American Thinker (https://
www.americanthinker.com/
articles/2021/07/the_rise_of_the_
red_flyover_states_.html).
Переклад українською, «Час і Події».

Коментар редакції:

Арізона вже відчула всю
красу переселенців з синіх
штатів. Демократи обіцяють,
що в 2030 Техас теж посиніє.
Населення Техасу росте, як
на дріжджах, - за рахунок
переселенців з синіх штатів.
Вони відкривають бізнеси,
насолоджуються свободою і
всім тим, що вони втратили
в своїх демократичних штатах. Але всеодно, як зомбі,
торочать про синій Техас.

Більше однієї третини штатів в цьому році посилили закони про голосування

Бажання республіканців зробити вибори чесними призвело
до прийняття в цьому році нових
законів по всій країні. Центр правосуддя Бреннана при Нью-Йоркському університеті повідомив,
що законодавчі органи 18 штатів
прийняли 30 законопроектів, посилюють контроль за виборцями,
при цьому більше 400 законопроектів з аналогічними положеннями були внесені в 49 штатах на
законодавчих сесіях 2021 року.
За даними Центру Бреннана, щонайменше 25 штатів прийняли 54 закону до положень про розширення
доступу до процесу голосування.
Кожен новий закон про голосування приймається в штатах, де
республіканці повністю контролюють законодавчий орган, пише The
Hill, і всі ці штати, крім двох, також
управляються губернаторами-рес-

публіканцями. Виняток становлять
Кентуккі та Луїзіана.
Багато реформи стосуються поліпшення процесів посилання бюлетенів поштою і дострокового голосування. За словами The Hill, вісім
штатів розширили можливості дострокового голосування, а ще вісім
штатів спростили реєстрацію для
голосування.
В Арізоні Сенат і Палата представників штату в цьому році схвалили
три різних законопроекти, спрямовані на видалення неактивних виборців
із списку постійних для голосування
за відкріпними талонами і вимога наявності дійсних підписів для бюлетенів, що надійшли поштою.
«[Закони про голосування] виразно стають більш поширеною проблемою, але це тому, що були внесені
масові зміни без проходження законодавчого процесу, з використанням

пандемії в якості пояснення причин.
Це пробудило громадськість. Демократи зловживали, експлуатували
і політизували COVID для внесення
змін до вибори », - сказала сенатор
від Республіканської партії штату
Арізона Мішель Удженто-Рита, яка
висуває свою кандидатуру в якості
держсекретаря для спостереження
за виборами, пише The Hill.
Демократи і захисники прав виборців звинувачують республіканців в тому, що вони ускладнюють голосування представникам меншин.
«Ясно те, що існує хвиля державних законів, які ускладнюють голосування американцям, причому
безпрецедентним чином», - сказала
Еліза Суеро Беккер, радник Демократичної програми Центру правосуддя Бреннана.
Демократи і захисники прав виборців також заявляють, що рес-

публіканці прагнуть до посилення
законодавства, тому що президент
Джо Байден переміг колишнього
президента Дональда Трампа на виборах 2020 року.
«Республіканським
виборним
посадовцям не подобається результати 2020 року, і тепер вони намагаються змінити правила майбутніх
виборів», - заявила The Hill секретар
від демократів з Колорадо Джена
Грисволд.
Мішель Удженто-Рита з нею не
погодилася: «Ми все робимо, ґрунтуючись на інформації, і вносимо
суттєві зміни в законодавство, яким
громадськість буде довіряє і які будуть значущі», - сказала вона.
У 2020 році голосуванням поштою скористалися найбільшу кількість людей - 46% виборців.
Автор: Charlie McCarthy,
Джерело: Newsmax
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Рамона Бесінджер:

Як поcіяти раcoвy ворожнечу

Я

– вчителька середньої школи і бачу, як
навчальна програма, що
включає Критичну рaсoву
теорію, породжує расoву
ворожнечу в школі.
Провіденс, Род-Айленд:
Деякі студенти почали називати мене «Америкою», тому
що я біла, а колеги звинувачують мене в наявності «переваги білих».
В останні 22 роки я працюю вчителькою в державній
школі, останні сім років - у
Провіденсі, штат Род-Айленд.
Мені випала честь служити дітям державних шкіл і їх сім’ям
в якості вчителя англійської
мови: спочатку - в старших
класах середньої школи, а зараз - в середніх класах середньої школи.
Протягом своєї роботи
я завжди намагалася дати
своїм учням кращу освіту.
Департамент освіти штату
Род-Айленд присвоїв мені
звання «висококваліфікованого вчителя», що означає,
що у мене є стаж, а мій досвід
був підтверджений сертифікатами. Я була нагороджена
Шекспірівської стипендією
«Союзу тих, хто розмовляють
англійською мовою» за відмінне викладання Шекспіра.
Я допомагала впроваджувати
навчальну програму і організувала безліч студентських
клубів, літературних журналів, молодіжних груп та програм по роботі з населенням.
Мені подобається бути
вчителем, і я дуже дбаю про
своїх учнів, майже всі з яких
– не білі. Минулий 2020/21
навчальний рік став сумним
і тривожним поворотним
моментом для мене, як педагога. Вчителів Провіденса
познайомили з навчальною
програмою, яка є одніє з найбільш викликаючих расові
розбіжності, ненависть, здебільшого історично неточну, з тих, які я коли-небудь
бачила за свою педагогічну
кар’єру.
Так, я говорю про суперечливу Критичну рaсову
теорію, яка проникла в наші
державні школи тут, в Род-Айленді, під егідою культурно
відповідального навчання і
викладання, з акцентом на
ідентичності. Ви не побачите
в матеріалах слів «критична расова теорія», але це ті
концепції, яким тепер навчають. Нова расова навчальна
програма і матеріали до неї
націлені майже виключно на
розповіді про відносини між
«гнобителями і пригнобленими», викликає расову напруженість серед студентів
і викладачів там, де її раніше
не було.
В осінньому семестрі 2020
роки нам дали план нашої навчальної програми по Війні
за незалежність і Громадянській війні. Я звернула увагу
на те, що оповідання й книж-

ки, здається, майже повністю
присвячені рабству і рaсизму.
Це гідні теми, про які ми завжди говорили, але тепер фокус
звузився, виключивши багато
інших аспектів нашої історії.
Ви можете бачити на цьому фото мене в моєму класі в
2019 році, коли я розповідала про расизм, в тому числі
про роботи доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого,
про роман «Удар грому, почуй мій крик» серед інших.
Нам не потрібна була нова
навчальна програма для студентів, щоб дізнатися про
рaбство і рaсизм. Ми вже робили це дуже глибоко, частково покладаючись на праці
великих aфроамериканських
авторів.
Американська історія зараз переказується виключно
з точки зору пригноблених
народів в період революційного періоду, аж до громадянської війни, а також
в літературі руху за громадянські права. З моєї точки
зору, тепер велика частина
американської історії і літератури зникає. Жодна з цих
нових книг, сама по собі, не є
проблематичною, проблема
полягає в відсутності різноманітності точок зору. Хоча
сам «Проект 1619» ще не запроваджено, історична перспектива тепер змістилася до
того, щоб зробити рaбство і
рaсизм визначальними подіями створення і розвитку
Америки.
В нашій навчальній програмі в 2020/21 в навчальному році не було різноманітності, перспектив, правди і
строгості, яким вчили раніше. Раніше заборонені книги
були вилучені з нашого класу
і відправлені на переробку.
Зникла різноманітна колекція американської і світової
літератури: «Будинок на Манго-стріт» Сандри Сіснерос,
«Скажи це на горі» Джеймса
Болдуіна, «Ромео і Джульєтта» Шекспіра, есе доктора

Книги на переробку

Мартіна Лютера Кінга-молодшого, вірші Майї Анджелоу,
Роберта Фроста, «Щоденник»
Анни Франк, «Ніч» Елі Візеля,
«Хлопчик в смугастій піжамі»
Джона Бойна, «Макбет» Вільяма Шекспіра, вірші Уолта
Уітмана, «Салемські процеси
над відьмами», «Горнило» Ар-

тура Міллера, дослідження
Голокосту, геноциду в світі,
світове мистецтво, загальні
теми, універсальні персонажі, а також будь-які книги або
розповіді з літературного канону.
Найбільше мене засмучувало те, що я більше не буду
розповідати про Хoлокoст.
Розділ програми, присвячений Холокoсту, включав в
себе одну з наступних книг:
«Щоденник» Анни Франк,
«Хлопчик в смугастій піжамі»
і, в залежності від рівня читання, «Ніч» Елі Візеля. Коли
я запитала шкільного методиста з читання, де тепер всі
книги про Холокост, вона відповіла: «Ми більше не будемо
розповідати про Холокoст,
тому що діти не можуть зрозуміти цю історію».
Що? Діти не можуть зрозуміти генoцид, ненависть,
дискримінaцію? Ні, діти можуть розуміти ці універсальні теми, ми все можемо. Але
тепер діти ніколи не зможуть
дізнатися про ненависть під
час Другої світової війни.
Чому? Що такого в істині і
перспективи, здавалося, втекло повз нас в 2020/21 навчальному році? Чому саме
вся ця велика література була
виключена з нашої навчальної програми?
Потім, приблизно в січні
2021 року прибули сотні нових буклетів у вигляді листівок, всі погано написані, історично упереджені, неточні
і всі висувають рaсовий наратив. Обкладинки книг відразу звернули на себе увагу.
Вони були дивними. У деяких
випадках особи історичних
персонажів на обкладинках
книг були затемнені, як у Лінкольна, для того, щоб вони
виглядали чорними або коричневими, жодну з книг не
можна було впізнати, і всі
буклети, здавалося, оберталися навколо рабства або
гніту.
У подиві я подумала, що
це помилка. Я запитала завуча, що відбувається, і він
жартома подивився на мене і
сказав: «Товаришко, нам сказали прибрати всі комплекти
матеріалів для читання в класі, щоб звільнити місце для
прибуваючих нових комплектів книг». Я засміялася,
вирішивши, що це жарт. Але
це не було жартом, це було
реальністю, і це відбувалося
в моїй школі, в кожному класі.
В ізоляції і без історичної
перспективи
тематичний
посил кожної книги є очевидним: білі європейці були
і залишаються злом, а афроамериканці були і залишаються жертвами білих гнобителів. У цей новий навчальний
план був включений загальношкільний мотив, спрямований на групи підтримки
Blаck Livеs Mattеr і інші групи
ідентичності соціальної справедливості.

Вчителів заохочували до
участі в «групах за інтересами
для білих педагогів», де нам
давали есе про те, як не бути
прихильниками білої переваги в класі.
Це загальносистемна директива про поділ білих і «не
білих» вчителів для навчання.
Внутрішній професійний
розвиток, що відділяє білих
вчителів від чорних вчителів?
І це називається інклюзивністю? Під час цих занять по підвищенню кваліфікації чорних
вчителів закликали розповідати історії про расизм, а білих викладачів запрошували
говорити про те, що значить
бути білими. Я не можу придумати нічого, що викликає
більше розбіжностей, ніж поділ нас по расам.
Нарешті, для деяких студентів захист «Клятви вірності США» перестав бути чимось, чим він був раніше. Нам
не дозволено питати «чому»,
і, по правді кажучи, я знаю
чому. Ці молоді люди вже
почали ненавидіти Америку.
Я була єдиною людиною, від
якої можна було почути: «свобода і справедливість для
всіх».
В середині навчального
року деякі студенти почали
називати мене «Америкою»,
тому що я - біла. Ці студенти,
яких я люблю, нападали на
мене через колір моєї шкіри.
Я не звинувачую їх, я звинувачую расові наративи, що
нав’язують їм в школі.
Деякі з моїх колег заявили,
що у мене «перевага білих».
Я швидко відчула, що стаю
ворогом. Мої чорні колеги
мимохідь додавали схожі коментарі, наприклад: «У вас є
привілей білих, Бесінджер,
ваші жести - це жести багатої
людини».
Шкільна культура для багатьох ставала все більш напруженою. Діти постійно задають нескінченні питання на
тему рaбства. Вони просять
мене розповісти їм, чому я
живу в «білому замку». Звідки
мої учні взяли це? Звичайно
ж, з нових книг і нової навчальної програми.
У моїй школі наростає ненависть до Америки. Я звинувачую книги, я звинувачую
ЗМІ, літературу, яка показує,

що дитячі теми, близькі Америці, - це погано, а білі люди
- це вороги. Хоча деякі вчителі взяли цю ідеологію, багато
таємно модифікували уроки,
щоб включити в них історично достовірні додаткові матеріали.
Запитавши у керівників
шкільної мережі, звідки взялася ця навчальна програма,
я дізналася, що вона була
придбана у компанії, у якої
були всі заздалегідь підготовлені навчальні матеріали, зокрема, попередньо відібрані
книги, написані переважно
невідомими авторами.
Я висловила свою стурбованість з приводу неперевіреної навчальної програми
всередині шкільної системи,
зокрема в публічному виступі
перед комітетом Сенату штату Род-Айленд. У відповідь
мене почали залякувати та
переслідувати.
Ми повинні завжди прагнути до кращого в суспільстві,
ми не можемо допустити, щоб
історія і культура були знищені політичною ідеологією. Ми
не можемо дозволити, щоб
наших дітей вчили, що вони
неповноцінні. Ми не можемо вчити молодих людей, що
білі - це вороги, тому що наші
студенти - кoричневі, чорні,
кoрінні, білі, - заслуговують
бути дітьми, а не політичними пішаками або політичною
зброєю. Будь-яка навчальна
програма, яка соромить наших дітей або розділяє за кольором шкіри, повинна бути
заборонена.
Замість цього нам потрібно працювати разом, людям
всіх кольорів шкіри, всіх рaс,
всіх партій, щоб відновити
істину і перспективу в наших
класах і зупинити ідеологічну
індоктринацію нашої молоді.

Доповнення:

Профспілка вчителів Провіденса підтверджує сeгрегацію
груп за інтересами, знищення
історичних книг і припинення
освіти з питань Хoлокосту.
Автор: Рамона Бесінджер
Джерело: https://legalinsurrection.
com/2021/07/im-a-middle-schoolteacher-and-see-how-critical-racecurriculum-is-creating-racial-hostilityin-school/
Переклад українською, «Час і Події»
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Легалізація статусу в США
Нотаріальні послуги, апостиль, доручення, переклади
Багаторічний досвід в сфері юридичної практики
Індивідуальний підхід до кожного

Ɋɨɡɦɨɜɥɹɽɦɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɩɨɥɶɫɶɤɨɸ

Tel: 773-956-1759• Fax: 773-345-5622
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Call for order - 773-697-3922

Робота

Потрібна жінка для роботи в російській
сім’ї. 847-329-0202

Потрібні працівники для прибирання будинків, квартир та офісів. Хороша зарплата і приємна атмосфера роботи. Для додаткової інформації звертайтеся за номером
773 -726-7625
Сім’я в Glenview шукає няню / домогосподарку на вечори і вихідні дні. Діти 7 і 9 років. Можна з проживанням або без, на 3
або 4 дні (четвер-неділя або інші дні тижня). 847-338-9779
Шукаю няню для 7-місячної дівчинки. Живемо біля Чикаго і Холстеда, недалеко від
автобусних і метро зупинок. Без проживання. 847-322-1607 - Марина
Потрібна професійна Кравчиня (Портниха)
на повний робочий день або пів дня, для ремонту одягу. Ательє відкрито 7 днів на тиждень. Адреса: 7100 N. Sheridan Rd., Chicago, IL
60626. Дзвонити Тетяні 224-595-9590

Для завантаженого складу в Bridgeview
необхідні пакувальники. Робота на fulltime. Англійська мінімальна, але володіння комп’ютером! $15--$18 за годину
+ бонус. ($1000 бонус для прийнятих на
роботу!) Телефонуйте 708-907-3000
На роботу потрібні CNC та Quality Control
спеціалісти. Досвід роботи не обов’язковий, проводимо тренінг. 847-673-6500.
www.symboltraining.edu

Нерухомість
Рент. Бейсмент. Central & Milwaukee.
773-317-3181
Рент. Кімната для чоловіка в двокімнатному бейсменті. Western/Milwaukee
773-459-4092

̓̀̽Ύ͆ͅͅΎ̾̽̀̓

ǵǮǽǾǼȆȁǣǽǾǮȄǥǰǻǶǸǥǰ
ȝȜȒȜȑșȭȒȡ
ȕȎșȬȒȪȚȖȝȜȣȖșȜȑȜȐȳȘȡ

ȁǰǮǱǮǾǼǯǼȀǮ

¬«¯ª¬³ª¥§¥ ¬¥ 

• Робота на неповний робочий день
або з проживанням.
• Хороша оплата, стабільні робочі
години та відмінні клієнти.
• Багато доступних вакансій для
чоловіків і жінок.
• Приходьте в наш офіс і ми знайдемо
для вас відмінну роботу у хороших
клієнтів!

Ê½ÌÍÅ¾ÅÍ½ÊÊÜÄ½¿ËÁÎÙÇÅÒËÑÎÊÅÒÌÍÅÉÖÂÊÙ
¿ÁÂÊÊÅÆ½¾Ë¿ÂÔÍÊÆÔ½Î
pÑ¿ÀÊÛÌ¿ç

ǰȚȳȟȠȖ:DXNHJDQɟɨʀɝɨɛɭɣɡɟɠɨɷɪɩɞɩɟɣɨ
ɉɪɦɛɭɛɝʀɟʀɜʀɦɷɳɠɨɛɥɩɡɨɩɞɩ
ǰ%XIIDOR*URYHɝɝɠɲʀɫɨʀɤɲɛɬɉɪɦɛɭɛɨɛɧʀɬɺɱɷ

Æ¿ÏÎÊ¿Ñ¿

ɍɠɦɠɯɩɨɮɤɭɠ



®ÁÌÈÉÊ¾ÊËÊÎÌ½ÉÊÀÆÇ¼ÍÏ
ÃÀÊÍ¾ÀÊÈÌÊ½ÊÎÄÌÆ

Якщо Вас зацікавить,
то є вільні вакансії:

ǰȖȑȳȒțȳȡȚȜȐȖȝȞȎȤȳŏǰȖȟȜȘȎȕȎȞȝșȎȠțȭ
ǱȜȐȜȞȖȚȜȎțȑșȳȗȟȪȘȜȬȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȬȝȜșȪȟȪȘȜȬȚȜȐȎȚȖ
ǵȎȒȓȠȎșȪțȳȦȜȬȳțȢȜȞȚȎȤȳȱȬȕȐȓȞȠȎȗȠȓȟȪȕȎȠȓșǥȑȜȞ

¢»ÊËÉÓÎÇÉ½É¿½$%-DMBTT"
È»ÓÎÅÉÇ»È¿Î

931 W 75th Street, Unit 137.
Naperville, IL 60565

630-202-2421 eurobestcare@gmail.com

ÖÌËß'U\9DQ /RJERRNÄÈÑÏÅ× 
ÖÌËß5HHIHU ÄÎÏÎÌÎÃÀ
£ÍÓ×ÊÈÉÃÐÀÔÊÐÎÁÎÒÈ
9ROYRDXWRVKLIW
TBGFUZCPOVTFBDIZFBS

CLEANING COMPANY

Â½ÉÈÍ×Â»Ë»Â

ǖǤǔǝǢǡǔǩ7OSOMI)ZERWXSR+PIR)PP]R+PIRZMI[
6SPPMRK1IEHS[W&EVVMRKXSRERH4EPEXMRI

®½»¾»«É¼ÉÍ»¨»GVMMQBSUUJNF
ɉɨɫɢɥɤɨɜɨʀɤɨɦɩɚɧɿʀɬɟɪɦɿɧɨɜɨɩɨɬɪɿɛɧɿɧɚɥɨɤɚɥɶɧɭɪɨɛɨɬɭ
ǰȜȒȳȴ'ULYHU/LFHQVHɪɟɝɭɥɹɪɧɿɧɟ&'/ ǺȳțȳȚȎșȪțȎȎțȑșȳȗȟȪȘȎ
ǽȞȎȤȳȐțȖȘȖțȎȟȘșȎȒ ǹȓȑȎșȪțȖȗȟȠȎȠȡȟ²țȓȜȏȜȐ ȭȕȘȜȐȜ
ǥȡȐȎȑȎǽȜȥȖțȎȱȠȓȝȞȎȤȬȐȎȠȖ

Ɂɛɢɪɚɽɬɟɩɨɫɢɥɤɢɡɧɚɲɨʀɦɟɪɟɠɿ
ɚɝɟɧɬɿɜɿɝɨɬɭɽɬɟɞɨɩɟɪɟɫɢɥɚɧɧɹ

ȜȠȞȖȚȡȱȠȓȏȜțȡȟ

ȀȓșȓȢȜțȡȗȠȓ

«É¼ÉÍ»¿ÆÚ½É¿½$%öĔĄđĕēĒĔĖđĄĎĒĐēĄđĩģċĄēĔĒĜėħæĒĈĩĪĆ$%-ĖĄ0XOFS0QFSBUPST
053ĄąĒ
ďĒĎĄďĠđĄĔĒąĒĖĄ
óĔĒēĒđėħĐĒ
ćđėěĎČčćĔĄĘĩĎ

• У літньої жінки в Joliet, з проживанням 5-7 днів в тиждень. Оплачує сам клієнт.
Потрібен хороший англійський.
• Для чоловіка в Bellwood потрібен нічний догляд, 7 годин на ніч $17/ год.
Оплачує сам клієнт. Потрібен хороший англійський.

ºË¿ÂÈ»ÐÉ¿ÃÍ×ÌÚÎ8IFFMJOH *-
$PNQBOZ%SJWFSTVQUPXFFL
0XOFS0QFSBUPSTBWFSBHFXFFL

öĉďĉĘĒđėčĖĉĄąĒ îĒĕĖģđĖČđ

ǽǼȀǾǥǯǻǥǰǼǲǥǦ&'/
ǰǶǿǼǸǮǼǽǹǮȀǮǺǥǿȍȅǻǥǥȇǼǾǥȅǻǥǯǼǻȁǿǶ

ɇɨɜɿɬɧɽɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ±
)UHLJKWOLQHU&DVFDGLDɚɛɨ9ROYR7UXFNV
'U\9DQ
6ROR'ULYHUɰɟɧɬɿɜɦɢɥɹ
ɜɫɿɦɢɥɿɨɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ
ȀȓșȓȢȜțȡȗȠȓ

ǬǧǞǔǷǟǲǘǙǝǣǔǤǜ
ǘǟǳǡǹǫǡǢǗǢǣǤǜǕǜǤǔǡǡǳǢǨǹǥǹǖ

Please call: 847-529-8212

-IRAçç#OUTUREçç×ÒÉ¿ççÉÏ¿ÁÕÁç
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ǯȜȕȚȜȏșȭȱȚȜȝȜșȪȟȪȘȜȬ ȳȟȝȍțȟȪȘȜȬ ȞȜȟȳȗȟȪȘȜȬ 
ȢȞȍțȤȡȕȪȘȜȬȠȍȠȞȜȣȖȞȜȟȳȗȟȪȘȜȬȚȜȏȍȚȖ

ɯʤʖʬʥʛʟʩʳʨʶʤʖ(PME$PBTU ɿʟʡʖʙʥ
ʅʤʦʵʚʻʝʝʩʥʞʣʠʖʢʞʙʦʤʢʖʚʧʲʠʤʙʤʨʦʖʣʧʥʤʦʨʩ
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У ФОКУСІ - АМЕРИКА

Звиклі до
дистанційної
роботи
співробітники
вважають
за краще
звільнитись, ніж
повернутись в офіс
Працівники
американських
компаній, що звикли до дистанційної роботи, надають перевагу звільненню, над поверненням
в офіс. Дослідження Інституту
економіки Беккера Фрідмана при
Чиказькому університеті показало саме такі результати.
Photo copyright: pixabay.com

З’ясувалося, що четверо з десяти
громадян США, що хоча б частково
перейшли на дистанційний режим
роботи, готові розлучитися зі своїми компаніями, якщо ті вирішать
повернути їх на робочі місця. У деяких випадках співробітники виявилися готові пожертвувати більш
високою зарплатою.
Учасники дослідження провели
опитування серед більш ніж двох
тисяч респондентів, запитавши їх,
як би вони вчинили, якщо з 1 серпня їм довелося б повернутися в офіс
і працювати звідти п’ять або більше
днів на тиждень. 58 відсотків опитаних заявили, що виконають цю вимогу. Ще 36 відсотків відповіли, що
в такому випадку вони почали б шукати іншу роботу, яка дозволить їм
працювати з дому як мінімум одиндва дні на тиждень, але якщо б зробити це не вдалося, то вони б погодилися з умовами роботодавця. Ще
шість відсотків зізналися, що звільнилися б незалежно від результатів
пошуків іншої роботи.
Автори дослідження акцентували увагу на тому, що багато працівників і роботодавців виявилися
задоволені тим, як виконуються
робочі процеси при дистанційному режимі. Деякі зі співробітників
сподівалися, що зможуть і в майбутньому працювати з дому. Оскільки
не всі компанії можуть собі це дозволити, багато працівників шукають
інші місця зі зручним графіком.
Раніше експерти консалтингової
фірми McKinsey попередили, що
багато роботодавців, чиї співробітники працюють віддалено через
пандемію, незабаром можуть зіткнутися з серйозними проблемами.
Головною небезпекою стане те, що
керівництво почне конфліктувати з
працівниками, коли їм доведеться
повертатися з дому в офіс.
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Батьки, яких «скасували» власні діти

К

оли шість місяців тому я подумувала написати про те,
що нас з чоловіком «скасували»
наші власні діти (ми мучилися через те, що весь цей час не
могли поговорити з ними або
побачити нашого онука) в голову
прийшла думка: блаженні лагідні,
бо вони успадковують землю.

Кілька тижнів тому, намагаючись
зрозуміти, що сталося, я взяла в
руки копію «Правил для радикалів»
Сола Алінського. Потім я подивилася книгу Девіда Горовиці під назвою
«Правила революції Барака Обами:
модель Алінського». Те, що я прочитала, переконало мене в тому, що
наша сім’я, а тим більше наші діти,
стали мішенню. Ми, як сім’я середнього класу, що жила разом в передмісті, стали яблучком на мішені.
Розглянемо останню главу Правил, яка була опублікована в 1971
році. Вона називається «Шлях вперед». Алінський пише: «Організація
дій зараз і в майбутньому десятилітті буде зосереджена на білому
середньому класі Америки. Ось де
сила [...]. Велика частина середнього класу, «мовчазна більшість», повинні бути активовані […]»
Ліві працюють над перетворенням дітей середнього класу в радикалів, налаштовуючи їх проти своїх
батьків та їх цінностей вже п’ятдесят
років, протягом декількох поколінь.
Все те, у що ми, батьки середнього
класу, вірили і називали хорошим,
наші діти тепер називають поганим і
помилковим, гідним знищення, особливо якщо ми – батьки - християни
і консервативні, і тим більше, якщо
ми прихильники Трампа. Наше скасування - це результат стратегії лівих з перероблення Америки.
Нас шокувало те, що наші діти
відкинули нас за те, що ми такі, якими ми є. Ми намагалися бути хорошими і вірними батьками, патріотами своєї країни. Ми вбиті горем,
звинувачуємо себе, звинувачуємо
своїх дітей, простягаємо руку, благаємо і вмовляємо, молимося, молимося і молимося, а також просимо інших молитися.
Це не тільки ми. Це відбувається
з багатьма сім’ями середнього класу. Наприклад, днями я зустріла подругу, і вона сказала мені, що у неї є
кілька друзів, чиї діти відмовляються від них. Одна з них - мама, з якою
моя подруга була близька, коли
росли їхні діти. Вона сказала, що
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ти ніколи не згадувати ім’я Господа,
так як ми віруючі люди, і це те, ким
ми є.
Коли мій чоловік написав в
Facebook про наше скрутне становище, кілька друзів відповіли, що
переживають те ж саме. Одна мати
сказала, що троє її дітей більше не
будуть мати з нею нічого спільного, і недавно навіть не пустили її на
весілля. Вона сказала, що вона теж
віруюча людина.
Те, що відбувається, - зло. Просто зло. Попалися наші діти в пастку
зла?
Боюся, що так. Сумна правда полягає в тому, що за стратегією лівих
стоїть захоплення і відданість Люциферу, також відомому як Сатана.
Доказом цього є передмова до книги Алінського, де він хвалить «першого відомого людині радикала,
який повстав проти істеблішменту і
зробив це так ефективно, що він, як
мінімум, завоював своє власне королівство - і звати його - Люцифер».
А лівизна - це культ. Він вимагає, щоб молоді люди відмовилися
від Бога. Потім від них вимагається
звернути своїх батьків - пам’ятаєте,
як президент Обама сказав дітям йти
додому і поговорити з батьками на
День Подяки – і, якщо вони не звернуться, діти повинні дистанціюватися від батьків в якості покарання.
Девід Горовіц пише про зло лівих
і про те, як ліві мають намір побудувати на Землі утопію, яка відповідала
б їх баченню великого суспільства.
Про «активованих з передмість»
він пише: «У своїй власній свідомо-

За стратегією лівих стоїть захоплення і
відданість Люциферу. Доказом цього є
передмова до книги Алінського, де він
хвалить «першого відомого людині радикала,
який повстав проти істеблішменту»
була прекрасною матір’ю, але тепер
її син не хоче мати з неї ніяких відносин, називає її жорстокосердною.
Власний син моєї подруги «скасував» її з чоловіком. Син сказав матері, що все, чому його вчили, було
брехнею. Перш ніж скасувати їх, він
заборонив своїй матері говорити з
ним коли-небудь про Бога.
Кілька років тому мої діти також
сказали мені, щоб я більше не говорила з ними про Бога.
Тоді ми з чоловіком сказали нашим дітям, що не звертатимемо їх в
свою віру, але ми не можемо обіця-

сті радикал будує своє царство, яке
для нього є царством небесним на
Землі. Оскільки царство небесне,
побудоване людьми, є фантазією,
нездійсненною мрією, єдині зусилля
радикала в реальному світі спрямовані на підрив суспільства, в якому
він живе. Він нігіліст».
На думку спадають особи головорізів Antifa, яких ми бачили на
фотографіях в Інтернеті протягом
останнього року. Вони схожі на
дуже багатьох синів і дочок з сімей,
що жили в передмістях. Несамовито.

Ви можете подумати: «Та нічого,
ви просто погані батьки, які жорстоко поводилися зі своїми дітьми,
а тепер ви просто вибачаєтеся. Ваші
діти мали рацію, відмовившись від
вас».
Я впевнена, що ми були хорошими батьками. Будучи людьми
лагідними - хорошими, за словами
сусіда, - цілком віддані дітям, ми
інвестували в них, а потім підбадьорювали, коли вони отримували
освіту, коли вони їхали, щоб подорожувати по світу і почати кар’єру
на Східному узбережжі.
Ой, зачекайте! Блаженні лагідні,
бо вони успадковують землю. Це від
Матвія 5: 5. Але продовжимо.
Коли Дональд Трамп балотувався в президенти, мій чоловік голосував за нього, а я не змогла. Коли
він переобирався на другий термін,
ми обидва його підтримували. Наші
діти дійсно пристрасно ненавиділи
Трампа, так само як і багато навколишніх, майже демонічною ненавистю.
Коли пандемія вразила США, ми
зробили все, що повинні були, щоб
подбати про себе, щоб наші діти не
хвилювалися, а потім ми зробили
щеплення, як тільки змогли. Однак
в Колорадо ми висловили стурбованість губернатору з приводу карантину. Це засмутило нашу дочку, яка
працювала над карантинними заходами проти пандемії. Нам довелося
вибачитися.
Коли 6 січня 2021 року відбулися заворушення біля Капітолію,
це було останньою краплею для
наших дітей, або, краще сказати,
кращим приводом. Вони «скасували» своїх батьків. Ніяких дзвінків в
День матері. Ніяких дзвінків в День
батька. Хоча в той день ми не були в
Вашингтоні, ми не були в Капітолії, і
ми засудили тих, хто там влаштовував безлади.
Нічого з того, що ми зробили або
сказали, не допомогло, і діти, можливо, щоб виправдати своє рішення
відмовитися від своїх батьків, дали
зрозуміти в одній з останніх наших
розмов, що тепер вони збираються
зайнятися проблемами зі свого дитинства. Іншими словами, вони все
одно знайдуть обґрунтування свого
рішення.
Це духовна битва. Напевно. Блаженні лагідні, бо вони успадковують
землю.
Автор: Caryn Boddie,
Джерело: American Thinker
Переклад українською, «Час і Події».
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ВИ ЗАРАЗ ШУКАЄТЕ РОБОТУ?
ХОРОШІ НОВИНИ!
UC Truck Repair
шукає на full time

RESPONSIBILITIES:
- Follow procedures including documenting
all work performed on work orders;
- Proﬁcient in electrical meter testing;

ДОСВІДЧЕНОГО:
Diesel-Mechanic
Diesel-Electrician Mechanic
Diesel-Mechanic Helper

- Knowledge of controls and electric (DC low voltage);
- Electric motor knowledge (DC);
- Complete electrical repairs and welding projects as needed;
- Capable of using all diagnostic equipment and resources;
- Perform inspection, diagnosis and repair of electrical,
hydraulic, suspension and brake and air systems;

Diagnose and repair
most transmissions,
engines, electrical suspension
and drive-line issues.
Minimum Level of Education: not applicable;
Minimum 1 Years of Experience
Salary: depends on experience
Language: Ukrainian; Russian; English;
Location: Melrose Park, IL 60160

Repair

If you’re interested, please contact us 773-570-3516 Iryna
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АНАЛІТИКА – СВІТ
Єлизавета
Нестеренко,
Київ
Спеціально для
«Час і Події»

Ч

астка суспільства, яка
асоціює себе з ЛГБТ-рухом, за останні десятиліття
зростає досить помітними
темпами. Одні бачать в
цьому ознаки зростаючої
терпимості сучасного суспільства до представників
секс-меншин, що дозволило останнім сміливіше
заявляти про себе. Є й
ті, хто бачать в сучасних
тенденціях симптоми
прийдешніх соціальних і
демографічних проблем.

Західні цінності - це гримуча суміш. Багато з цих
ідеалів, безумовно, гарні,
особливо ті, що пов’язані зі
свободою слова, політичними цінностями. Все ще
можна назвати президента
ідіотом, і ніякого покарання
за це не буде. Якщо забажаєте створити власну партію,
то ніяких перешкод перед
вами не виникне. І це добре.
Але разом з тим нав’язування гомосексуального порядку в культурі стає сильнішим. Не так давно у Голлівуді
оголосили, що 10% всіх персонажів, навіть в мультфільмах, повинні бути представниками ЛГБТ. Попзірки,
актори кіно і телебачення
все частіше використовують
натяки на гомосексуальність, щоб підвищити власну
популярність серед представників ЛГБТ-руху та привернути додаткову увагу.
При цьому, наразі й не
цураються використовувати
ЛГБТ тематику для дискредитації політичних опонентів:
якщо ви не є прихильником
цього руху, то вам як політику чи зірці шоу-бізнесу не
вдасться досягти високих
успіхів.
І дійсно, критика ЛГБТ-руху у ЗМІ становить абсолютно незначну нішу. Рух за
гей-права схоже в певному
сенсі на комунізм - ти повинен слідувати заявленій позиції, а якщо ти її не дотримуєшся, то тобі кінець.
Проте деякі політичні
сили у Європі не піддалися
світовому тренду на ситуаційні вигоди від лівого електорату та вирішили йти раніше декларованим, своїми
політичними програмами,
шляхом.

«Вільні зони» - статус
міст у Польщі без
пропаганди ЛГБТ
Близько 100 міст і регіонів
по всій Польщі - майже третина країни - прийняли резолюції, що оголошують їх вільними від ЛГБТ пропаганди. Ці
резолюції, скоріше, є символічними й не мають законної
сили, але вони стали новою
зброєю в усе більш запеклій
війні культур Польщі.
«Люди повинні вільно
обирати, з ким їм займатися

Веселковий
«камінь спотикання»

сексом. Багато в чому Польща - прогресивна країна. Тут
гомосексуальність перестала вважатися кримінальним
злочином ще в 1932 році, на
десятиліття раніше, аніж це
сталося в більшості європейських країн», - підкреслює
Томаш Сакіевич, редактор
Gazeta Polska. Але він проти того, що він сам називає
«агресивною ідеологією, яка
популяризує гомосексуальність».
«Комуністи розмахували
червоними прапорами і говорили людям, що вони борються за бідних, за робочих,
за селян, - каже він. - Сьогодні
активісти тримають райдужні прапори і кажуть, що борються за права сексуальних
меншин. Ні тоді, ні зараз це
не було і не буде правдою. І
ми, як свідки радянських часів, просто зобов’язані застерегти інших про те, наскільки
можуть бути небезпечні подібні ідеї».
Таких же поглядів дотримуються високопоставлені політики і представники
дуже впливової католицької
церкви Польщі. В одній з передвиборчих промов в рамках кампанії переобрання
на пост президента, Анджей
Дуда назвав просування
прав ЛГБТ-руху ідеологією
«більш руйнівною, ніж комунізм». Архієпископ Кракова нещодавно застеріг від
розповсюдження «неомарксистської райдужної чуми».
«Війна - це більше не танки і
не ракети. Країни руйнують,
створюючи хаос. Саме це і
намагаються зробити», - підсумував він.
«Ми перевіряємо, чи є
порушення договорів ЄС»
в створенні цих зон, сказав
один з чиновників в ЄС. Але
попри тиск і той факт, що
Польща є основним бенефіціаром фінансової допомоги ЄС, Варшава в основному відмовляється змінити
свою поведінку, заявивши,
що вона повинна захищати
традиційні католицькі звичаї
країни.

Угорщина приєдналася
до Польщі у
критиці нав’язливої
пропаганди ЛГБТ
Свої погляди щодо питання ЛГБТ-руху не змінює й
Угорщина, де все-таки було
прийнято закон про заборону ЛГБТ-пропаганди, попри
критику з боку опозиції і ЗМІ.
Уряд Угорщини стверджує, що закон спрямований насамперед проти
освітніх проектів, які розкривають тему гомосексуальності і реклами великих
компаній, які демонструють
солідарність з ЛГБТ. Загалом,
в останні роки риторика
угорської влади щодо представників
нетрадиційної
сексуальної орієнтації істотно посилилася. У країні заборонили одностатеві шлюби.
Член партії «ФІДЕС» Іштван
Болдог закликав заборонити проводити в Будапешті
гей-прайди. А близький до
влади публіцист Жолт Байєр
навіть гордо визнав: «Так, ми
гомофоби».
На такі дії відразу надійшла реакція з Брюсселю.
В той же день комісар Євросоюзу з питань рівності
Гелена Даллі заявила, що
виплати ЄС Угорщині можуть бути скорочені, якщо
Будапешт відмовиться дотримуватися європейських
цінностей демократії і рівності. Вона вказала на аналогічні заходи Брюсселя і
щодо регіонів в Польщі, які
оголосили себе «вільними
від ЛГБТ» зонами.
Але, по суті, Будапешт,
не вжив жодних заборон,
а уточнив поняття шлюбу
як союзу чоловіка та жінки.
Хоча очима європейських
чиновників це, швидше за
все, буде наступом на права ЛГБТ-руху. Однак таке рішення влада Угорщини не
могла б прийняти на противагу громадській думці, все
ж таки вони ґрунтувалися на
громадському запиті на подібні заходи.

Проте така політика розходиться з європейським
порядком, оскільки в останнє десятиліття в Європі
йде ціла низка дозволів одностатевих шлюбів та інших
кроків на користь ЛГБТ, за
фактом Угорщина своїм рішенням продемонструвала
жорстку позицію з цього
питання, що виглядає як радикальний крок для європейців.

Третій в команді
– Литва підтримує
Польщу та Угорщину
Права секс-меншин в
Литві також стають все більш
помітною темою внутрішньої політики.
Президент Литви Гітанас
Науседа під час саміту ЄС в
Брюсселі відмовився підписувати лист лідерів Євросоюзу на підтримку ЛГБТ-руху.
Він стверджував, що прийняв це рішення, тому що
«проблеми не вирішуються
листом». «Так, ми його не
підписали, тому що я переконаний, що листи не вирішують проблем», - заявив Г.
Науседа журналістам. Лист
був ініційований прийняттям Угорщиною закону, що
забороняє
неповнолітнім
доступ до будь-яких матеріалів про ЛГБТ.
І хоча в листі прямо не
згадується Угорщина, в документі засуджуються «загрози основним правам,
зокрема принципу недискримінації за ознакою сексуальної орієнтації».
«Ніхто не може вказувати
нам або давати вказівки про
те, як ми повинні розв’язувати цю проблему, існування
якої я визнаю, і я дійсно хочу,
щоб були гарантовані цивілізовані права цих людей»,
- додав він.
Глава МЗС і лідер найбільшої правлячої партії
Союз вітчизни - Литовські
християнські демократи Габріелюс Ландсбергіс заявив
в зв’язку з цим, що «взагалі
не уявляє», як в Литві мож-
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ливо досягти консенсусу на
тему прав секс-меншин. «Це
важливі ціннісні питання,
ми бачимо в них різні підходи», - сказав він.
Однак
консервативно
налаштовані політики очікувано підтримали президента. Зокрема, лідер Аграрної
партії Рамунас Карбаускіс зазначив, що президент «представляє ту думку, яку демонструють в опитуваннях 75%
населення країни».
Так склалося, що ЛГБТрух став майданчиком для
розв’язання особистих питань, а не можливістю самовираження. Основна проблема полягає в тому, що
ЛГБТ-культуру перетворюють в товар, який використовується в якості тактики для
збору політичних дивідендів, а також розширення аудиторії серед тих, хто прагне
до більш широкої підтримки
в політиці та ЗМІ.
Цим шляхом прагнуть
скористатися не лише політики чи актори, а вже й педофіли. Наприклад, у Великобританії група педофілів,
яких раніше було засуджено
за насильство, намагаються
відстояти свої права на взаємини з дітьми. Окрім своїх
захоплень, прихильники виправдання педофілії намагаються домогтися визнання з
боку громадськості. На їхню
думку, сприймати прихильників їхнього руху потрібно
нарівні з ЛГБТ-спільнотою,
підтримкою яких вони і
прагнуть наразі залучитися.
Себе виправдовують тим,
що також виступають за рух
суспільства до сексуальної
свободи.
На жаль, сьогодні ми можемо впевнено констатувати те, що ЛГБТ-рух, який хотів
асоціюватися зі свободою
думки, таким вже точно не
є. А його пропаганда несе
в собі ряд загроз для країн,
особливо для тих, де відмічається низький рівень народжуваності.
В Європі дійсно спостерігається падіння рівня народжуваності. І саме
ЛГБТ-рух пов’язано з дуже
низькою народжуваністю.
Якщо число представників
ЛГБТ буде швидко збільшуватися, то з цього стану повільного згасання вибратися
буде важко.
Ми живемо сьогодні в
такому суспільстві, де можуть спустити з рук все, що
завгодно, якщо ви поводитеся досить стримано. Всі
вільні практикувати нетрадиційний секс, але чи мають
вони права публічно про це
розповідати, відкрито висловлювати свої бажання
і потреби - так, щоб своєю
поведінкою активно впливати на інших, особливо на
дітей? Зрозуміло, що якщо
хтось любить наркотики, він
без проблем їх знайде, якщо
поставить перед собою таку
мету. Але стояти посеред
вулиці і рекламувати речовини, закликаючи дітей їх
купити, чи припустимо це?!
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CLASSIFIED – РОБОТА

ASBK LOGISTICS, INC
100% Owner Operator Company!
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Одне з найдосвідченіших агентств
в Чикаго "Euro Care"пропонує
добре оплачувану роботу
по догляду за літніми людьми:

Запрошуємо до співпраці

Owner Operators
А також водіїв CDL
Ми допоможемо придбати або взяти трак в лізинг,
щоб Ви стали Owner Operator!
Також
Для Owner operators:
потрібні
• Оплата 88% gross
диспетчери!
• Доступна страховка
Досвід
• Фантастичні знижки на пальне
вітається
• Надаємо безкоштовно адмін. підтримку:
підготовка IFTA, реєстрація, всеможливі дозволи

Для водіїв CDL:
• Оплата 63 ц/миля на старт
• Оплачуємо всі милі; 2800-3500 миль/тиждень
• Додаткові зупинки $75, оплачуємо detention та layover,
бонуси за чисті інспекції

200 Howard Ave., Ste 264, Des Plaines, IL 60018
312-789-4448

1. Приємна
літня
жінка,
що мешкає
в
Приємна
літня пара
з Mount
Prospect
шукає фізично
сильну
помічницю.
Gary, IN шукає
жінку
по догляду. Робота
7 днів на тиждень, з проживанням. $200 / день.
з проживанням,
днів на тиждень.
Потрібна хороша7англійська,
DL і машина.
$160/день. Знання англійської та досвід
Жінка похилого віку з Glenview шукає досвідчену
роботи вимагається.
Водіння авто не
жінку, з проживанням,
7 днів на тиждень $250 / день. Потрібна хороша
обов’язкове.
англійська, DL і машина.
2.Жінка
Літня
жінка ввіку
центрі
Чикагошукає
шукає
похилого
в Lincolnshire
собі
фізично
помічницю
з досвідом роботи на 12
жінкусильну
по догляду,
з можливістю
год/день(
без проживання).
/день. Потрібні
відвідування.
3-5 днів$170-180
на тиждень.
12
гарна англійська, DL, машина і досвід.

3. Приємна
жінка
в Northbrook
на
Літній чоловік
в Lincolnshire
шукаєшукає
постійну
помічницю,
доглядати
за нимРобота
4 годинизвранці і
роботу
жінку
по догляду.
4 години ввечері, до 7 днів в тиждень, $20/год.
проживанням,
днів на тиждень.
Потрібна хороша 5англійська,
DL, машина і досвід.
$150-160/день.
Жінка похилого віку в Glenview шукає собі
Знання
англійської,
досвід( без
роботи
помічницю
з досвідом роботи
проживання).
До
7 днів в тиждень,
з 10 ран.
до не
2 по-пол.;
$17.50вимагається.
Водіння
авто
обов’язкове.
18/год. Потрібні гарна англійська, DL, машина.

4.Приємна
Пара в літня
Skokie
досвідченого
парашукає
в Chicago
шукає досвідчену
помічницю по
(жінку).
З проживанням,
чоловіка
догляду
за літнім у вихідні, на 2
дні.
$200/день.Робота
Потрібназхороша
англійська.5-7
Водіння
чоловіком.
проживанням,
машини не потрібно.
днів на тиждень. $170/день. Знання
годинна зміна. $160-180. Вимагається
У
нас єанглійської
багато різних
вакансій
як для
чоловіків,
так і для
англійської,
наявність
водійського
знання
та досвід
роботи. на вихідні,
посвідчення
та
автомобіль
вимагається.
жінок.
Будь
ласка,
приходьте
і
зареєструйтеся
у
нас
особисто.
Водіння авто не обов’язкове.

Робота в Чикаго та околицях, з проживанням та без!
181
IL 60093
60641 |z
773-545-5685
181Waukegan
WaukeganRd,
Rd.,Ste
Ste201
201,Northfield,
Northfield, IL
773-545-5685
Денна або нічна робота для досвідчених caregivers. Приходьте в агенцію реєструватися особисто!

РОБОТА!
Транспортна компанія, шукає
відповідальних водіїв на DRY VANS
Маршрути з Чикаго в:
-PA, MD, VA, NJ, NY (but not NYC), CT, RI, MA, NH
-Chicago to MidWest.
Ìè òàêîæ íàéìàєìî “Team drivers” і âîäіїâ ç іíøèõ øòàòіâ, ç
ìîæëèâіñòþ ïàðêóâàòè âàíòàæіâêè íà âèõіäíі áëèæ÷å äî äîìó.
- Íîâі, äîãëÿíóòі âàíòàæіâêè Volvo ç ìåõàíі÷íîþ àáî
àâòîìàòè÷íîþ êîðîáêîþ ïåðåäà÷

Гарантуємо
$2000 на тиждень!
Drop and hook в Melrose Park, IL
Надаємо Ipass і картки на паливо

- Є íîâі Freightliners Cascadia Glider, òîìó ïðàöþєòå ç ïàïåðîâèì
áîðòîâèì æóðíàëîì
Телефонуйте 331-998-0611
- Àáñîëþòíî íîâі òðåéëåðè
¥®¬¢¯´¢¥«¤©«¨¼»¯¹¬«¨¹®¹§«»°§Ãª®¹§«»¯«®Â¦®¹§«»

ЗАПРОШУЄ на РОБОТУ ВОДІЇВ CDL із ДОСВІДОМ
Оплата до 70 ц/миля
Оплачуємо всі милі (loaded and empty)
Стабільні рейси Drop and Hook
Dry Van
Нові траки Volvo 2019-2021
Бонуси за хороші інспекції
Гарантуємо не менше 3000 миль в тиждень
24/7 підтримка для ефективної роботи

Для Owners Operators:
• Завжди надаємо найвищі ринкові ціни
• Оплачуємо 90% від gross

Досвідчені диспетчери 24/7, які завжди знайдуть
найбільш оплачуваний вантаж
Напрямок вантажів та кількість миль за бажанням
Надаємо в рент нові трейлера
Розмовляємо українською, російською, польською
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*APR = Annual Percentage Rate. Credit card balances transferred to your Selfreliance Visa® credit card between June 1st and August 31, 2021 will receive
0.99% APR for 12 months from date of transaction. Finance charges will begin accruing on date of transaction. For new and existing cardholders. After the
promotional time frame expires, remaining balance will migrate to the standard APR applicable on Selfreliance VISA® accounts. The current APR is 14.9%
for Visa® Classic credit card, 9.9% for Visa® Preferred Rate credit card, 11.9% for Visa® Platinum Rewards and Cash Back credit cards. All SFCU loan
programs rates and terms are subject to change at any time without notice. For further information, please call toll free 1.888.222.8571.

SELFRELIANCE.COM

+RPH2ɝFH2332 W. Chicago Ave., Chicago IL 60622, 773-328-7500
5000 N. Cumberland Ave., Chicago, IL 60656

773-589-0077

734 Sandford Ave., Newark, NJ 07106

973-373-7839

26495 Ryan Rd., Warren, MI 48091

586-757-1980

136 E. Illinois Ave. #100, Palatine, IL 60067

847-359-5911

558 Summit Ave., Jersey City, NJ 07306

201-795-4061

11756 Charest St., Hamtramck, MI 48212-3059

313-366-0055

302 E. Army Trail Rd., Bloomingdale, IL 60108

630-307-0079
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973-887-2776
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