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Українське Телебачення 
у Вас Вдома!

773-751-2320 16 років в Чикаго і передмістях!
Працюю з моргечними агентами, 

адвокатами, інспекторами.

Olga Horechko
Реалтор/ Брокер

708-359-7617

Нерухомість – купівля/продаж 

Розмовляю українською, російською, польською

Звертайтеся!  
  Ви в надійних руках!

Стор 26
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Продовження на стор. 5

Назар Мухачов, 
Київ
Спеціально 
для «Час і Події»

Вікно Овертона – технологічна 
модель зміни уявлення широ-

ких народних мас про будь-яке 
явище, ситуацію чи проблему. Це, 
мабуть, найбільш потужна тех-
нологія зміни масової свідомості, 
котра потужно розвинулась в наш 
інформаційний час. Адже, фактич-
но, ЗМІ та соцмережі, котрі мали 
б бути інструментами для людей, 
насправді зробили людей інстру-
ментами для себе (своїх хазяїв). 

Саме завдяки реалізації різних «ві-
кон Овертона» суспільна свідомість 
перестає опиратись дегенеративним 
явищам, загрозам, починає толерува-
ти зло та зовсім не протидіє ворогам. 
В Україні з допомогою цієї технології 
вороги добились колосальних ре-
зультатів: прихватизація, розпродаж 
землі і надр, пропаганда ЛГБТ, руй-
нування сім’ї, просування фемінізму, 
рухів з розряду child-free і т.д. 

Щоправда, тут варто відзначити, 
що попри всі зусилля і транснаціо-
нальних ворогів, і кремлівської чи 
олігархічної агентури, український 
світогляд чинить опір тій заразі на-
багато потужніше, ніж значна части-
на західних суспільств. Власне, згор-
тання західних демократій та прав 
людини є одним з найбільш визна-
чальних світових трендів, але воно 
стало можливим саме за вдяки реа-
лізації багатьох «вікон Овертона».

А тепер перейдемо до суті цього 
«процесу». Ідею цієї технології сфор-
мулював Джозеф П. Овертон, амери-
канський електроінженер і юрист.

В чому суть цієї ідеї? Для кожного 
явища в суспільстві існує т. зв. «вікно 
можливостей». У межах цього вікна 
ідеї можуть або не можуть широко 
обговорювати, відкрито підтримува-
ти, пропагувати, намагатися закріпи-
ти законодавчо.

Але це вікно можна свідомо  пе-
реміщати та змінювати амплітуду 
можливостей та суспільних оцінок: 
від стадії абсолютно вороже, немож-
ливе, огидне суспільній моралі - до 
стадії «актуальна політика», тобто 
вже обговорене широким загалом, 
прийняте масовою свідомістю і за-
кріплене в законах.

Це ціла технологія, детальне, фун-
даментальне, повільне, покрокове, 
повзуче, а головне - непомітне втор-
гнення в масову народну свідомість! 
Залежно від глибини несприйняття 
народом конкретного явища та рів-
ня освіченості людей час реалізації 
вікна Овертона може змінюватись.

В літературі одним із найкращих 
прикладів реалізації Вікна Оверто-

на є опис можливого механізму ле-
галізації «канібалізму» в суспільній 
свідомості. Приклад жорсткий, жор-
стокий, ніби-то майже неймовірний 
і саме тому ефективно розкриває 
суть механізму для широких мас.

1. Легалізація обігу.
Канібалізм - абсолютно не при-

йнятний в суспільстві. Про каніба-
лізм небажано говорити в «пристой-
ній» компанії. Немислиме, абсурдне, 
заборонене і засуджуване явище. 
Відповідно, ми підходимо до першо-
го етапу реалізації - перевести тему 
з області немислимого в область ра-
дикального.

У нас же є свобода слова. Ну, тоді 
чому б не поговорити про канібалізм?

Почнемо з певних вузьких кіл. 
Наприклад, з учених. Вченим вза-
галі можна говорити про все під-

ряд - для вчених нема забороне-
них тем, на те вони й вчені! А відтак 
зберемо етнологічну конференцію 
на тему «Обрядовість мокшанських 
та угро-фінських племен або чому 
аборигени з’їли Кука?». Підіймаємо 
історію предмету, легалізовуємо її в 
науковому обігу та отримуємо факт 
авторитетного висловлювання про 
канібалізм.

Предметно поговорили, група 
вчених, авторитетів, з розумними 
обличчями (хоча після їх свідомої 
участі в реалізації вікна Овертона 
слово «обличчя» є надто великим 
компліментом), відповідними підпи-
сами, і залишились в межах наукової 
респектабельності.

Вікно Овертона вже відкри-
лось. Відправна точка закріплена 
і починається рух. Перший крок 
- перегляд позицій. Починається 
перехід від непримиренно нега-
тивного ставлення суспільства до 
дослідницького, тобто більш пози-
тивного. В певних межах. У нас же 
всі люблять дослідництво, науку, те-
леекспертів та авторитетів. Навіть ті, 
хто прочитали три книги – буквар, 
другу і зелену, ті – можуть особливо 
любити.

Паралельно неодмінно має з’яви-
тися яка-небудь «Група революцій-
них канібалів». Її може і не існувати 
насправді, а тільки в інтернеті – бай-
дуже, революційних канібалів неод-
мінно помітять і процитують «свої» 
ЗМІ, «експерти з усіх тем» і т.д.

По-перше, це ще один факт про-
говорювання теми публічно. Що 
більше буде обговорень, то краще. 
Маятник отримує енергію як від зна-

ку плюс, так і від знаку мінус – його 
живить і одне, і інше. Ти віддаєш 
енергію інформаційному «маятни-
ку», незалежно від того, з якого боку 
ти його розхитуєш - з «+» чи з «-».

Міфічні інтернет-дегенерати по-
трібні для створення страшного за-
грозливого образу. Це будуть «по-
гані канібали». Їх опонентами зразу 
стануть «фашисти, що вбивають НЕ 
ТАКИХ, як вони». І навіть якщо таких 
фашистів нема, бо українців вже 8 
рік називають фашистами, а Медвед-
чук, Бойко, Шуфрич і їм подібні – досі 
живі, ніхто не вбиває, хоч є за що, 
але важливо щоб мова про фашистів 
йшла! Це страшилка з другого боку!  

Далі звернемось до якихось ав-
торитетів. Наприклад вчених з Бри-
танії-Гондурасу-Мухосранська-Гва-
делупи. Що більше, то краще. І 
позитиву, і негативу.

Підходимо до першого реально-
го результату: неприйнятна тема 
введена в обіг, табу знищено, ста-
лося руйнування однозначності 
проблеми - створені відтінки сі-
рого – народ поступово привчають 
розбиратись в сортах фекалій (май-
же, як на українських виборах).

2. Від легалізації обігу 
неможливого до області 
можливого

На цій стадії продовжуємо циту-
вати «учених, телеекспертів, авто-
ритетів». Адже не можна ж відвер-
татися від знання? Про канібалізм. 
Кожний, хто відмовиться це обгово-
рювати, повинен бути затаврований 
як консерватор і лицемір. Давайте 
ще комусь відомому припишемо 
фразу, що якщо ти заперечуєш і не-
навидиш канібалізм, то ти сам ла-
тентний канібал. Нічого не нагадує? 
Це ж геніально і просто, а люмпен, 
котрий не знає механізмів психіки, 
завжди готовий таке підхопити.

Засуджуючи святенницьке ли-
цемірство латентних канібалів (ми 
ж вже на них повісили ярлики), 
обов’язково потрібно придумати 
канібалізму елегантну назву. Щоб не 
сміли всякі морально здорові патрі-
оти навішувати на інодумців ярлики 
(тільки нам можна вішати ярлики, 
решта – ні-ні-ні!).

Зверніть увагу!!! Створення ново-
го терміну - це дуже важлива та аб-
солютно необхідна підміна понять. 
Підміняючи зовнішню форму, наба-
гато легше приховувати від широкої 
маси справжню суть!

Нема більше канібалізму. Тепер 
це називається антропофагія. Але й 
цей термін зовсім скоро замінять ще 
раз, визнавши і це визначення обра-
зливим.

Канібалізм перетворюється на 
антропофагію, а потім в антропофі-
лію, подібно до того, як злочинець 
змінює прізвища та паспорти.

Паралельно зі зміною терміну 
відбувається створення опорного 
прецеденту - історичного, міфоло-
гічного, актуального, вигаданого, 
але відмінного від суспільної моралі, 
і, головне – «легітимізованого» «сво-
їми» експертами в «своїх» ЗМІ. Він 
буде знайдений або вигаданий як 
«доказ» того, що антропофілія може 
бути в принципі узаконена, адже 
хтось там, десь, колись вже таке уза-
конив.

«Пам’ятаєте легенду про самовід-
дану матір, яка напоїла своєю кров’ю 
дітей, що вмирали від спраги?»

«А історії античних богів, які вза-
галі їли всіх підряд: у римлян це було 
побутовою буденністю!»

«Ну, а у ближчих нам християн, 
тим більше з антропофілією усе в 
повному порядку! Вони досі риту-
ально п’ють кров і їдять плоть свого 
Бога. Ви ж не звинувачуєте у чомусь 
християнську церкву? Та хто ви такі?! 
Фашисти-моралізатори». 

Абсурдно? Безумовно. Але скіль-
ки вже реалізовано аналогій цього 
абсурду?!

Головне завдання цього етапу - 
хоча б частково відвести поїдання 
людей з-під кримінального переслі-
дування. Хоч раз, хоч в якийсь істо-
ричний момент, який стане пере-
ламним у цій грі.

3. З можливого в раціональне
Після того, як представлений пре-

цедент легітимізується, з’являється 
можливість рухати Вікно Овертона 
з території можливого до області ра-
ціонального. Це третій етап. На ньо-
му завершується дроблення єдиної 
проблеми.

«Бажання їсти людей закладе-
но генетично, це в природі людини».

«Іноді з’їсти людину необхідно, іс-
нують непереборні обставини».

«Є люди, які прагнуть, щоб їх з’їли, 
ми не можемо їм заборонити – це 
обмежить їх природні права!».

«Вільна людина має право вирі-
шувати, що їй робити».

«Не приховуйте інформацію і хай 
кожен зрозуміє, хто він - антропофіл 
або антропофоб».

«А чи є в антропофілії шкода? Не-
минучість шкоди не доведена».

У суспільній свідомості штучно 
створюється «війна» за проблему. 
На крайніх флангах спеціальним 
чином з’явилися радикальні при-
хильники і радикальні противни-
ки.

Реальних противників - тобто 
нормальних людей, що не бажають 
залишатися байдужими до пробле-
ми розтабуювання людоїдства - на-
магаються упакувати разом зі штуч-
ними страшилками та записати до 
радикальних ненависників. Роль 

Вікно Овертона
Як зробити прийнятним канібалізм 

(чи інше вироджене явище)?
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Настасія Марусик, Чикаго
Спеціально для “Час і Події”

Минулими вихідними 
відбулися цікаві мис-

тецькі події в Українському 
Інституті модерного мис-
тецтва. Традиційно, щоро-
ку, ця мистецька установа 
в знак подяки збирає під 
своїм дахом когорту інтелі-
генції української діаспо-
ри, яка роками всебічно 
підтримує діяльність УІММ.  

Після дворічної перерви, 
пов’язаної з ковідними об-
меженнями, в цьому році ви-
рішили поновити цю чудову 
традицію.

Отже, в суботу, 18 верес-
ня, просторі зали Інституту 
знову наповнились людьми, 

котрі щиро вдячні організа-
торам за чудовий вечір, про-
ведений серед прекрасної 
мистецької експозиції, гар-
ної музики, з келихом вина 
та вишуканими смаколика-
ми.

В неділю, 19 вересня в 
УІММ  під егідою Україн-
ського Католицького Універ-
ситету, відбулася зустріч з 
Мирославом Мариновичем 
– українським правозахис-
ником, публіцистом, релігіє-
знавцем, членом-засновни-
ком Української Гельсінської 
групи, віцеректором УКУ у 
Львові.  Програма зустрічі 
була дуже цікавою і наси-
ченою. Серед слухачів були 
представники різних гене-
рацій української діаспори, 
особливо багато молодих 

людей.  На цій імпрезі від-
булася презентація  англо-
мовної версії книги спога-
дів і роздумів дисидента 

Мирослава Мариновича  
«The Universe Behind Barbed 
Wire» («Спогади за Колючим 
Дротом»).

Мистецькі події в Українському Чикаго

Аскольд С. 
Лозинський, Чикаго,
Спеціально 
для “Час і Події”

У цьому році відзначаємо 130 
років від заселення україн-

цями сонячної Бразилії. З цієї 
нагоди Острозька Академія, 
найстарша інституція вищої 
освіти в Україні, спільно з Посоль-
ством України у Бразилії влашту-
вали онлайн-конференцію. 

До цього заходу приєднались 
представники громади у Бразилії, а 
також і української світової спільноти. 
Вступну і дуже змістовну доповідь з 
фактами та подробицями виголосив 
Посол України. Приєднався також 
Посол Бразилії у Києві, вказуючи на 
вклад українців у розвиток культури 
та політики його країни.

За обчисленням демографів біль-
ше ніж пів мільйона громадян чи 
просто мешканців Бразилії знахо-
дять своє коріння серед українців. 
Це наслідки трьох течій імміграції, 
перша з яких, фактично, почалась 
1889 року, друга - з 1907 по 1914 
роки, а третя - з 1947 по 1952 роки. 
Здебільшого українці знаходять-
ся у провінції Парана, а зокрема у 
містах Прудентополіс, Куритиба та 
Сан-Паулу. Вони мають свої церкви, 
громадські приміщення, культурні 
одиниці, танцювальні ансамблі, хори 
тощо. Одна з давніших українських 
церков, що побудована в 1899 року 
у місті Маллеті, ще досі стоїть. Понад 
200 церков було побудовано у Пара-
ні. Саме українці у Парані зробили з 
рудої землі сільськогосподарський 
центр. Вже майже 20 років зоргані-
зовану українську громаду очолює 

юрист за фахом, ще дідо якого при-
був до Бразилії з України.

З моєї сторони я пригадую ще з 
моєї молодості, хоча не дуже чітко, 
співпрацю між українцями Брази-
лії та США. Представники громади з 
Бразилії також прибули до Нью-Йор-
ку у 1967 році, на велике зібрання, 
що дало початок Світовому кон-
гресові вільних українців (СКВУ). 
Пригадую також наради Злученого 
українсько-американського допо-
могового комітету (ЗУАДК), який 
протягом років складав кошти на 

Земельний фонд українців у Брази-
лії. Чимало у тих часах було і зацікав-
лення других українських американ-
ських організацій, наприклад Союзу 
українок Америка (СУА), зокрема 
допомогою дітям сиротам у Бразилії. 
Але напевно найбільш чітко прига-
дую довголітню роль отців Василіан 
- священників з Бразилії, яких прямо 
“імпортували” до наших Василіан-
ських парафій в Америці, щоби вони 

виконували будь-яку душпастир-
ську працю. Василіани з Бразилії 
були молоденькими хлопцями, котрі 
жертвенною працею збагатили мою 
парафію Святого Юра у Нью-Йор-
ку та Чин Святого Василія Великого 
(ЧСВВ). Вони спочатку були поміч-
никами, опісля парохами, а згодом і 
сьогодні прото-ігуменами.

Я був у Бразилії у ролі очільника 
Світового конгресу українців (СКУ). 
Це було у 2005 році. Відвідав поселен-
ня, церкви, Владику. Запізнав народ, 
його культурні одиниці, його молодь. 

Засадничо втішили мене ці зустрічі, 
зокрема з молоддю, хоча засмутило, 
що мало розмовляли українською 
мовою. Проводив мене підстаркува-
тий юрист, голова центральної репре-
зентації українців у Бразилії, Вітторіо 
Соротюк.

Вітторіо зовсім не розмовляв 
українською. Розумілись ми хіба тіль-
ки тому, що обидвоє були підстарку-
ватими юристами. Правда Вітторіо 

трішки знав англійську. Одначе, я від-
чув його українську теплоту, а також 
теплоту українців у Бразилії, котра 
взагалі є теплою та гостинною кра-
їною. Кілька років пізніше я зустрів 
Вітторіо ще раз, цього разу - у Києві. 
Він повідомив мене, що буде вивчати 
українську мову.

У 2017 році Світовому конгресо-
ві українців виповнилось 50 років. 
З’їхались ми в Україні. Приїхав і Віт-
торіо. Почали ми розмовляти вже 
українською мовою. Це трішки мону-
ментальна подія. Відносно старий чо-
ловік - бо йому тоді було близько 65, 
третього покоління, завдав собі стіль-
ки труду, щоби вивчити рідну мову 
своїх предків, і не тільки розмовну, 
але також щоб навчитись писати і чи-
тати.

Вітторіо незвичайний українець у 
Бразилії. Він надзвичайний член тої 
української громади, що є давньою, 
відданою, завжди свідомою свого 
українського кореня. Цей корінь ста-
новить велику частину їх життя.

Я взяв участь у конференції 
Острозької Академії, привітав учас-
ників, зокрема і мого “бразилійського 
брата” по національності, із запев-
ненням дружби та співпраці. Після 
конференції Вітторіо надіслав мені 
статтю про українців у Бразилії, що 
появилася у часописі в Україні під 
рубрикою «нашого цвіту по всьому 
світу». Заголовок статті: «Україна там, 
де ми з любов’ю до неї…» От схопили 
сентимент цих наших людей у Брази-
лії і разом з ними Вітторіо! Я ще поду-
мав, у пенсійному віці той українець 
третього покоління, який ціле своє 
життя живе у Бразилії, почав учити 
українську мову, а деякі українці на 
8-й рік війни з Московією у себе вдо-
ма розмовляють мовою ворога. От 
іронія!

ЗеЗЗеЗеммемельльниинийййййй фффофофонд українців у Брази- Засаднничичоо втвтішішили мене ці зуузустстстс рірірірічічі,

Одна з найдавніших 
українських діаспор



ЧАС І ПОДІЇ
#38 I 09.22.2021 5РЕКЛАМА

цих страшилок - активно створюва-
ти образ божевільних психопатів - 
агресивних, фашистів-ненависників 
антропофілії, що закликають палити 
живцем людожерів, комуністів, геїв, 
юристів і негрів. Присутність у ЗМІ 
забезпечують усім перерахованим, 
крім реальних і притомних супро-
тивників цієї дебільності.

При такому розкладі самі т. зв. ан-
тропофіли залишаються хіба що по-
середині між екстремістами-лякал-
ками, на «території розуму», звідки 
з усім авторитетним пафосом «роз-
судливості» засуджують «фашистів 
усіх мастей».

«Вчені» і журналісти на цьому ета-
пі доводять, що людство впродовж 
усієї своєї історії час від часу поїдає 
одне одного і це - нормально. Тепер 
тему антропофілії можна переводи-
ти з області раціонального до кате-
горії популярного. Вікно Овертона 
рухається далі.

4. У позитивному сенсі
Для популяризації теми канібаліз-

му необхідно підтримати її, порівню-
ючи з історичними та міфологічними 
особистостями, а, по можливості, і з 
сучасними медіаперсонами. Антро-
пофілія масово проникає до медіа. 
Людей їдять у кіно широкого прока-
ту, у текстах пісень і відеокліпах.

Один із прийомів популяризації 
називається «Озирніться!».

«Хіба ви не знали, що один відо-
мий композитор - того?.. антропофіл».

«А один усім відомий польський 
сценарист - усе життя був антропо-
філом, його навіть переслідували».

«А скільки їх до божевільні сіло! 
Скільки мільйонів вислали, позбави-
ли громадянства!

До речі, як вам новий кліп Леді 
Бугага «З’їж мене, а потім знову з’їж»?

На цьому етапі розроблювану 
тему виводять у ТОП, і вона починає 
автономно самовідтворюватись в ін-
формаційному полі.

Ще один прийом – «заговорити» 
суть проблеми на рівні операторів 
інформації (журналістів, ведучих те-
лепередач, громадських працівни-
ків тощо), відсікаючи від дискусії ре-
альних опонентів. Потім, у момент, 
коли вже всім стане нудно та обго-
ворення проблеми зайшло в глухий 
кут, приходить спеціальним чином 
підібраний професіонал і каже: «Па-
нове, насправді все зовсім не так. 
І справа не в тому, а ось у цьому. І 
робити треба те і те» - і дає тим ча-
сом вельми певний напрям, тенден-
ційність якого задана рухом «Вікна 
Овертона». Краще, щоб ці «профе-
сіонали» були «великими реформа-
торами», з дипломами престижно-
го вишу, вмілою риторикою, але 
поверхневими – тоді їх народ ще 
краще сприйме. Пролетаріат таких 
розпізнає за своїх, виборами Зелен-
ського та його «зелених табуреток» у 
Верховній Раді - доведено.

Для виправдання прихильників 
легалізації використовують опри-
люднення злочинців через створен-
ня їм позитивного образу за допо-
могою не сполучених зі злочином 
характеристик.

«Це ж творчі люди». «Вони щиро 
люблять своїх жертв. Їсть - значить, 
любить!». «В антропофілів високий 
IQ і в іншому вони дотримуються 
суворої моралі». «Антропофіли самі 
жертви, їх життя змусило». «Їх так ви-
ховали, вони не винні» і т.д.

Створити з виродків образ «жер-
тви» - взагалі геніально. Народ лю-
бить нещасних, співчуває та про-

бує захистити. Ми, Українці, взагалі 
любимо співчувати та допомагати 
усім на світі, крім самих морально 
та фізично здорових українців. Але 
Україну Майбутнього нам можуть 
побудувати саме здорові в усіх сен-
сах українці. Дивина та й годі?

Ми тут влада
Тема розігріта - можна перевести 

її з категорії популярного до сфери 
актуальної політики.

Розпочинається підготовка зако-
нодавчої бази. Лобістські угрупован-
ня у владі консолідуються і виходять 
з тіні. Публікуються соціологічні опи-
тування, які нібито підтверджують 
наростаючий, а потім і високий, від-
соток прихильників легалізації кані-
балізму. Політики починають катати 
пробні кулі публічних висловлювань 
на тему законодавчого закріплення 
цієї теми. Для старту потрібно взяти 
якогось відомого клоуна – з розря-
ду Жириновського чи Ляшка. У них, 
в тому числі й прямо передбачена 
така роль в антилюдській Системі.

У суспільну свідомість вводять 
норму - «заборона поїдання людей 
заборонена».

Це суть ліберастії - толерантність 
як заборона на табу, заборона на 
виправлення і заборона на попере-
дження згубних для суспільства від-
хилень.

Під час останнього етапу руху 
Вікна з категорії «популярне» в «ак-
туальну політику» суспільство вже 
зламане. Найбільш здорова його 
частина ще якось буде чинити опір 
законодавчому закріпленню ще не-
давно немислимих речей. Але в ці-
лому суспільство вже зламане. Воно 
вже погодилося зі своєю поразкою. 
Ще не усвідомило, але погодилось.

Прийнято закони, змінені (зруй-
новані) норми людського існування, 
потім ця тема дійде і  до освіти, щоб 
формувати «правильний» світогляд 
ще в школі та садочку. 

Як зламати технологію
Вікно Овертона найкраще пра-

цює у толерантному суспільстві. А 
ще краще – у толерастичному. У тому 
суспільстві, у якого нема світогляд-
них критеріїв, ідеалів, нема чіткого 
усвідомлення добра і зла, правди та 
брехні.

Описана вище технологія спи-
рається на вседозволеність! Нема 
нічого святого та сакрального! Об-
говорення святого та сакрального 
таврується ярликами консерваторів, 
моралістів, ненависників та фашис-
тів. 

Зате є так звана «свобода слова», 
перетворена на свободу цинічної 
брутальної брехні та маніпульованої 
напівправди! Свобода перетворен-
ня людину на браконьєра-дегенера-
та.

Зверніть увагу! Це не концепція, 
а робоча технологія, тобто послідов-
ність дій, виконання якої незмінно 
призводить до бажаного результату. 
Як зброя для знищення людських 
спільнот, така технологія може бути 
ефективніша від ядерної зброї.

Одна людина не може цього змі-
нити. Але людина здатна знайти 
розв’язання будь-якої проблеми. І 
що не зможе один, зроблять люди, 
згуртовані спільною ідеєю. Мораль-
но здорові люди, ті, хто хочуть бути 
природовідповідними, а не спожи-
вацькими, Творцями, а не браконьє-
рами. Озирніться навколо. Нас дуже 
багато. І в Україні, і за її межами. Поки 
що. Час згуртовано усвідомлено дія-
ти. І нам все вдасться.

Ми страхуємо:

Ваш агент

СТРАХУВАННЯ

20%

“KnowYourDrive”

Знижка  до  35%  на  страхування 
              будинку  або  квартири  
                                                                 з  авто!!!

Знижка  до  35%  на  страхування 
              будинку  або  квартири  
                                                                 з  авто!!!

Закінчення. Початок  на стор. 3
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Продовження на стор. 8Внуки Марійки Підгірянки (зліва направо): Роман, Юрко і Богдан

Марійка Підгірянка із власними дітьми

Василь ЛЕВИЦЬКИЙ,
завідувач Білоославського 

літературно-краєзнавчого музею 
Марійки Підгірянки, член НСЖУ

Спеціально для “Час і Події”

Нещодавно таки дочекався у 
Білих Ославах тонкої банде-

ролі «Новою поштою» із Рудного 
– передмістя Львова – останньої  
життєвої гавані нашої відомої 
землячки – народної вчительки 
й поетеси Марійки Підгірянки.

Майже шість десятиліть господи-
ня будинку на вулиці Грушевсько-
го (раніше Першотравнева) Галина 
Миколаївна Ситник (Сюта) зберігала 
портрет Івана Франка, який належав 
учительському подружжю Авгус-
тина й Марії (Марійки Підгірянки) 
Домбровських, які квартирували тут 
із 1957-го по 1963 роки.

Давній прижиттєвий портрет 
Каменяра у вишиванці розмірами 
24х33 см (на світлині), рідкісний  у 
фотогалереї Франкіани. Від дирек-
тора Інституту Івана Франка НАН 
України у Львові Євгена Нахліка (з 
цією поважною установою понад 
десяток літ співпрацює наш Музей) 
знаємо, що цей портрет великого 
українського мислителя виконаний 
25 травня 1910 року у львівському 
фотосалоні Едварда Тшемесько-
го. Тепер унікальна фотографічна 
знахідка у різьбленій рамці, яку на 
замовлення виготовив викладач 
Косівського мистецького закладу, 
уродженець Чорного Потоку Степан 
Дмитрович Стефурак, гарно впису-
ється у другій кімнаті «Світлиця Ма-
рійки Підгірянки» Білоославського 
літературно-краєзнавчого музею.

Мабуть, не всі знають, що Іван 
Франко зіграв велику роль у житті 
молодих учителів Домбровських. 
Уже з першого дня, тоді незаручені 
гуцулка Марія Ленерт (Марійка Під-
гірянка) і подолянин Августин Домб-
ровський, побачили й почули укра-
їнського «Мойсея» на краєвому вічі 
галицьких учителів у Львові влітку 
1904-го. Відтоді Іван Франко присут-
ній в їхній життєвій мандрівці. Про 
це автор цих рядків писав у статті «Їх 
поєднав Іван Франко» у газеті «На-
родна Воля» від 9 і 16 грудня 2016 р.

Щодо появи у Домбровських пор-
трета Каменяра можуть існувати дві 
версії-випадки. Перша. Ще «новень-
кого» міг придбати Августин Домб-
ровський у Львові, куди нераз при-
їздив у службових та учительських 
справах. Друга. Могла Марійці Підгі-
рянці, своїй гувернантці, подарувати 
портрет великого Тата – дочка Ганна 

Франко-Ключко, коли поетеса у 1929 
році поверталася із Закарпаття у Га-
личину. До речі, вони дружні зв`язки 
підтримували до кінця життя, хоч із 
часом їх розділяла заокеанська да-
лечінь. 

Підтвердженням цього може слу-
жити такий факт. В одному із листів 
Ганни Франко-Ключко від 11 січня 
1950 року із Канади у село Вікняни 
у Тлумаччині до Марійки Підгірянки 
читаємо: «У Вашу пам`ять і в пам`ять 
Вашої невтомної праці над просві-
тою для нашого народу я написала 
драму, в котрій Ви виступаєте як учи-
телька, що любить сільські замурза-
ні діти, а діти відчувають Ваше тепле 
серце, люблять Вас і цінять. Драма 
має назву «Учителька».

Шкода, що дотепер цей твір не 
опублікований. Машинописний 
текст драми до 140-річчя від дня на-
родження Марійки Підгірянки уже 
готував до видання професор Дро-
гобицького педагогічного універси-
тету ім. І. Франка Михайло Шалата, 
та, на жаль, минулої осені коронаві-
рус забрав його з життя...

Марійка Підгірянка у своїй 
клопіткій шкільничій та творчій лі-
тературній праці шанобливо стави-
лася до Івана Франка. У 1916 році, в 
котрому помер наш геній, Марійка 
Підгірянка, перебуваючи на чужи-
ні, в австрійському таборі містечка 
Гмінд, видала у Відні в серії «Воєнна 
читанка» малого формату читаноч-
ку, укладену з власних творів під 
назвою «Малий Василько». У ній чи-
тач знайде цікаве оповідання «Під 
час московського наїзду». У другому 
абзаці читаємо: «...А зі стіни вели-
кого портрета всміхався до Остапа 
батько Тарас своїми добрими очима 
і Франко глядів так поважно, що аж 
сором було збиткувати на перерві». 
Або в іншому місці: «...Не забуде 
Остап, як брали учителя, як і межи 
сотнею козаків ішов зв`язаний, блі-
дий, але спокійний. Остап біг, пла-
чучи, а козаки відганяли нагайками. 
Учитель оглянувся, усміхнувся і лиш 
сказав: «Не забудь, Остапе!» – «Ніко-
ли, ніколи!» – крикнув на здогін. Він 
знав, що має пам`ятати. Те, що гово-
рили Тарас і Франко, і пан учитель...». 
(Мабуть, прототипом Остапка, героя 
оповідання,  був 10-річний син ав-
торки Остап – В. Л.).

У спогадах чоловіка Марійки Під-
гірянки знаходимо, що у репертуарі 
сценічних постановок драматично-
го гуртка, який поетеса провадила 

при часі учителювання у селі Антоні-
вка над Дністром, використовували 
й твори Івана Франка. У той міжвоєн-
ний період – 1930-ті роки, антонівці 
спочатку побудували школу, а потім 
Народний Дім, куди вклали й мізерні 
кошти, зароблені шкільним театром.

У нашому Музеї Марійки Підгі-
рянки третя кімната присвячена 
Шевченкіані і Франкіані. Одна вели-
ка виставкова шафа вже перепов-
нена книжковими виданнями Івана 
Франка, а також багатьох авторів 
про неперевершену особистість 
Велета українського духу. Приверта-
ють увагу прижиттєві книжки Каме-
няра, а також присвячені йому лис-
тівки, буклети, газетна і журнальна 
продукція. Навесні 2004-го столич-
ний телеканал «1+1» за сценарієм 
Марини та Сергія Дяченків створив 
чотирисерійний телефільм «Украде-
не щастя» за мотивами однойменної 
п`єси Івана Франка у теперішньому 
баченні. Знімальні майданчики для 
фільму, якими послужили Яремче, 
Ворохта, Делятин, Заріччя і Білі Ос-
лави – місця, пов`язані з Франком, 
обрав режисер стрічки Андрій Дон-
чик.

Нев`янучий галичанський 
цвіт Марійки Підгірянки

У селі Білі Ослави 29 березня 1881 
року в сім`ї лісничого Омеляна Ле-

нерта народилася дочка-первісток 
Марійка – майбутня поетеса.

Її мама Теофілія – дочка греко-ка-
толицького священника отця Ми-
коли Волошина. Марійка вчилася 
у Львівській жіночій вчительській 

семінарії. Спочатку вчителювала у 
селі Уторопи у Косівщині. У жовтні 
1905-го Марійка вийшла заміж за 
вчителя Августина Домбровського 
(1880-1979), уродженця с. Сморжів у 
Львівщині, батько якого Антон також 
учитель сільської школи. Августин 
закінчив Тернопільську учительську 
семінарію.

Учительське подружжя Домбров-
ських усе життя віддало шкільничій 
справі у Галичині і Закарпатті. Авгус-
тин і Марійка не тільки з любов`ю 
проводили щоденні уроки, але й роз-
робляли та друкували методичні по-
сібники і підручники. У період ЗУНРу 
Августин став членом Української На-
ціональної Ради у Станіславові.

У щирої галичанської сім`ї Авгус-
тина і Марії Домбровських виросли 
четверо дітей.

Син Остап (1906-1982) – навчався 
у Празькому та Львівському універ-
ситетах. Працював на кафедрі фран-
цузької філології Львівського універ-
ситету імені Івана Франка, доцент, 
кандидат філологічних наук.

Син Роман (1908-1999) – навчав-
ся у Львівській торгівельній школі. 
Проживав у м. Мюнхен (Німеччина), 
перекладач із німецької та бухгалтер 
редакції газет і журналів.

Дарка (1914-2001) – навчалася 
на факультеті української філології 
Львівського учительського інституту 
(тепер Дрогобицький педагогічний 
університет ім. Івана Франка). Все 
життя працювала вчителем у Тлу-
маччині та Львові.

Син Маркіян (1911-2011) – закін-
чив перед Другою  світовою війною 
Львівську політехніку. З 1949-го про-
живав у Австралії. Працював інжене-
ром-електриком.

Дякуючи долі, мені як досліднику 
творчого життєпису славетної одно-
сельчанки Марійки Підгірянки вда-
лося двічі зустрічатися з Даркою, доч-
кою поетеси. Вона зі Львова у 1996-му 
приїздила на малу батьківщину своєї 
матері на відкриття Музею Марійки 
Підгірянки. Тут у музейних фондах 
зберігаються її листи та спогади.

Десять літ я листувався із сином 
поетеси Маркіяном. Із далекої Ав-

Іван Франко у Музеї 
Марійки Підгірянки
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СКУ засуджує проведення Росією 
виборів до Державної Думи РФ на 

окупованих українських територіях
Світовий Конґрес Українців (СКУ) 

засуджує вибори до Державної Думи 
Російської Федерації, які російська 
влада проводить з 17 по 19 вересня в 
окупованому Росією Криму та на оку-
пованій нею частині українського Дон-
басу.

Російська Федерація незаконно 
нав’язала російське громадянство 
мешканцям окупованих українських 
територій, а тепер змушує їх брати 
участь у голосуванні за депутатів Дер-
жавної Думи.

СКУ закликає міжнародну спіль-
ноту оголосити ці так звані «вибори» 
нелегітимними та впровадити санкції 
проти депутатів Державної Думи РФ, 
обраних від окупованого Криму та 
Ростовської області РФ, де голосуван-
ня відбудеться із залученням голосів 
мешканців окупованої Росією части-
ни Донбасу. Санкції також необхідно 
впровадити проти кожного росій-
ського посадовця, причетного до ор-
ганізації незаконного голосування на 
окупованих українських територіях, і 
визнати роздані тут російські паспор-
ти незаконними.

Від часу військового вторгнення у 
2014 році, Російська Федерація пере-
творила Крим та Донбас на території 
терору, здійснюючи систематичні пе-
реслідування кримськотатарського та 
українського населення цих регіонах.

У 2019 році російський уряд та-
кож розпочав незаконно роздавати 
паспорти Російської Федерації укра-
їнським громадянам, які мешкають на 

окупованій Росією частині Донбасу. 
Протягом останніх двох років таких 
паспортів тут було роздано понад 660 
тисяч. «Голоси» цих мешканців будуть 
враховані при вирахуванні результа-
тів виборів у сусідній Ростовській об-
ласті РФ.

«Росія продовжує використовувати 
усі можливі засоби у своїй гібридній 
війні проти України, включно з вибо-
рами, які є спробою легітимізувати 
її військове вторгнення та окупацію 
Криму і Донбасу. Це незаконне голосу-
вання додатково дискредитує резуль-
тати виборів у Росії та підважує легіти-
мність Державної Думи РФ», – заявив 
Павло Ґрод, Президент СКУ.

«Ми закликаємо міжнародну спіль-
ноту приєднатися до Світового Конґре-
су Українців у категоричному засуджен-
ні цього виборчого фарсу. Ми також 
звертаємось до міжнародної спільноти 
із закликом впровадити санкції проти 
учасників та організаторів цих так зва-
них «виборів», – додав він.

СКУ звернувся до Верховного 
комісара ООН через 

переслідування українців у РФ
Світовий конґрес українців 

спрямував офіційне звернення 
на ім'я Верховного комісара ООН 
з прав людини Мішель Бачелет у 
зв’язку з порушеннями прав лю-
дини етнічних українців у РФ. Про 
це повідомляється на сайті СКУ.

“Засудження Верховним комі-
саром ООН з прав людини бру-
тальних порушень прав людини 
української етнічної меншини у 
Російській Федерації та зусиль ро-
сійського уряду, спрямованих на 
ліквідацію української громади, 
стане чітким сигналом підтримки 
для всесвітньої української гро-
мади, яка перебуває на передовій 
боротьби проти російської дезін-
формації та агресії проти укра-
їнців в усьому світі”, – йдеться у 
зверненні.

У ньому наголошується, що 
наприкінці червня в РФ ухвалено 
закони, які запроваджують кримі-
нальну відповідальність за зв’язки 
з так званими небажаними орга-
нізаціями, включно з СКУ. У цьому 
зв’язку СКУ був змушений при-
зупинити членство у Світовому 
конґресі українців усіх складових 
організацій з РФ.

В організації наголошують, 
що за останніх 15 років шляхом 
системних залякувань та пере-
слідувань кремлівський режим 
здійснює послідовну політику на-
сильницької асиміляції українців 
– найбільшої за чисельністю етніч-
ної меншини у Росії.

“Як складову частину цієї полі-
тики російська влада провадить 
системну ліквідацію українських 
організацій у різноманітних регі-
онах РФ, позбавляючи українську 
меншину інституційних та органі-
заційних основ, а також будь-яких 
можливостей вивчати рідну мову 
або практикувати рідну культуру. 
Ще однією складовою процесу 
нищення українців у Росії є реа-
німована російською владою ім-
перська та радянська теза про те, 
що українці та росіяни нібито є 
“одним народом”. Така політика та 
постійні придушення призвели до 
того, що більшість українців у Ро-
сії елементарно бояться публічно 
розкривати свою етнічну прина-
лежність, адже це може становити 
загрозу для їхньої роботи та без-
пеки їхніх родин”, – заявили в СКУ.

Нагадаємо, Світовий конґрес 
українців 13 липня був вимушений 
ухвалити рішення призупинити 
членство усіх своїх складових ор-
ганізацій, а також провідників СКУ 
у Російській Федерації, щоб захи-
стити українську національну мен-
шину у Росії від репресій Кремля. 

У серпні президент СКУ Павло 
Ґрод заявив, що Світовий конґрес 
українців подав позов до Євро-
пейського суду з прав людини, піс-
ля того, як в Росії була відхилена 
апеляція Конгресу щодо визнання 
СКУ «небажаною організацією».
Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.

ua/rubric-diaspora/3319094.html) 

Остап і Ольга із синами 
(зліва направо) Богданом, Юрком і Романом

стралії надійшло 57 листів, 2 стріч-
кові аудіокасети з його спогадами 
про маму. Він тричі телефонував 
до мене на хатній телефон із дов-
гохвилинними розмовами, а також 
переслав книжки до Музею, які ви-
ходили за кордоном, де згадується 
про родину Домбровських. Маркіян 
фінансово допоміг видати найпов-
ніше видання творів Марійки Під-
гірянки «Для Вкраїни вірно жиймо» 
(2009). Марійка Підгірянка мала 
трьох внуків по старшому синові 
Остапові. Бо внучкою-первісточ-
кою Даринкою Марійка Підгірянка 
тішилася недовго. Вона народилася 
в Томській області, де й померла, не 
маючи й рочку, куди були вивезені її 
мама Ольга з бабусею по материній 
лінії в 1940 році з першим прихо-
дом «визволителів» у Галичину.

Юрій Домбровський (1944 р. н.) 
закінчив факультет французької фі-
лології Львівського університету ім. 
І. Франка. Працював у Львівському 
політехнічному інституті, доцент, 
кандидат філологічних наук. Має 
дочку Оксану, яка закінчила Львів-
ський університет ім. Івана Франка.

Роман Домбровський (1946 р. н.) – 
закінчив Львівський державний уні-
верситет ім. І. Франка. Нині тут пра-
цює на кафедрі класичної філології, 
доцент, кандидат філологічних наук. 
Має дочку Віру, яка також закінчила 
факультет класичної філології Фран-
кового університету у Львові.

Богдан Домбровський (1949 
р. н.) – навчався на хімічному фа-
культеті Львівського політехнічно-
го інституту. Працював на різних 
інженерних посадах у львівських 
підприємствах та у СКБТ Фізико-ме-
ханічного інституту НАН України. 

Виховав двох дітей. Дочка Уляна за-
кінчила факультет прикладної мате-
матики Львівського університету, а 
син Маркіян – також закінчив згада-
ний університет, нині доцент кафе-
дри класичної філології, кандидат 
філологічних наук.

Як бачимо, Маркіян – правнук 
Марійки Підгірянки, є одним із чо-
ловічої статі продовжувачем слав-
ного роду Домбровських.

На моє настирливе прохання 
середульщий 75-річний Роман так 
поринувся у щасливе дитинство, 
оповите батьківським та дідусе-
во-бабусиним теплом, і зважився 
з повагою до рідних написати хви-
люючі спогади до 140-річчя від дня 
народження славетної Марійки Під-
гірянки.

До речі, Роман Домбровський 
у грудневому числі львівського 

часопису «Дзвін» за 2017 рік опри-
люднив свої спогади «Слово про 
батька» – старшого сина Остапа 
Марійки Підгірянки. Поруч вперше 
друкується вірш «Синові Остапові», 
написаний Марійкою Підгірянкою 
14 лютого 1959 року у смт. Рудно на 
Львівщині.

Синові Остапові
Ось нагадала я собі
І туга мене взяла,
Що я, синочку мій, Тобі
Вірша не написала.
А скільки старання Ти мав,
Коли з усіх усюдів
Ти мої віршики збирав.
Скільки поклав Ти трудів,
Бо я ізмалечку собі
Таку вже звичку мала
Чи в радості, а чи в журбі,
Вірші усе писала.

Писала віршики дрібні
Чи в щасті, чи в недолі,
Вони цвірінькали собі,
Мов пташки сірі в полі.

ІІ
Мій вік був довгий,
труд важкий,
Звільна літа минали –
Мої сіренькії пташки
Кудись порозлітались.
Ти знов прикликав їх мені,
І вони прилітають,
Про ті давно минулі дні
Щебечуть і співають.
Їхній щебет, весняний спів
Злинув у мою хатинку,
За радості останніх днів
Спасибі Тобі, синку.
У творчій спадщині Марійки Під-

гірянки є чимало творів, присвяче-
них своїм рідним – дідусеві, бабусі, 
татові, матері, сестричкам, братику, 
синочкам та внукам.

Особливо дуже раділа, коли її 
внуки – хлопчики-горобчики при-
їздили зі Львова на ціле літо у село 
Вікняни над Дністром. Тут вони по-
пивали молочко від її двох білих 
породистих кізочок та наслухалися 
віршів, персонально складених для 
них бабусею-поеткою. Потім разом 
укладали рукописні книжечки з 
учнівських зошитів, старанно під-
писані «Внукам від «бабці-Клапці». 
Ці самвидави нині зберігаються у 
фондах рукописів Львівської науко-
вої бібліотеки ім. В. Стефаника НАН 
України, де донедавна працювала 
науковим співробітником Ліля – 
дружина молодшого внука Богдана.

Автор цих слів здавна підтримує 
листування і телефонне спілкуван-
ня з трьома внуками Марійки Під-
гірянки і не раз гостював у них у 
Львові.



ЧАС І ПОДІЇ
#38 I 09.22.2021 9РЕКЛАМА



ЧАС І ПОДІЇ
#38 I 09.22.202110 ПОСТАТЬ

Забутий Ватиканом. Про 
сироту, що зумів перемінити 
історію Галицької Церкви

Кажуть: на схилі літ у Митропо-
лита Шептицького з’явилась мрія, 
котрій так і не судилось збутись. 
Далекоглядний архиєрей, що стра-
тегічно інвестував особисті ресурси 
в галицькі банки чи займався соці-
альним підприємництвом, вже не 
прагнув спокою для себе чи свобо-
ди власної церкви, бо тверезо усві-
домлював усю небезпеку майбутніх 
антиклерикальних часів. Згідно зі 
свідченням чернця з Крехівської 
обителі, в одній особистій розмові 
він зізнався: понад усе прагне розпо-
чати канонізаційний процес одного 
львівського священника, котрий, на 
думку владики, прожив святе жит-
тя і безсумнівно заслуговував стати 
моральним прикладом для поколінь 
наступних. Ім’я того праведника: Іси-
дор з роду Дольницьких. Митропо-
лит Андрей настільки поважав того 
священника, що, не зважаючи на по-
стійну зайнятість, регулярно навіду-
вався до нього на духовні розмови, а 
після відходу старця Ісидора до Не-
бесного Царства, Шептицький осо-
бисто очолив чин його священичого 
похорону (згодом навіть звертався 
до Римської курії щодо належної 
прослави о. Ісидора).

І. Дольницького можна без пере-
більшення вважати людиною- епо-
хою. Саме він став каталізатором 
духовного відродження довоєнної 
Галицької церкви. Тож не дивно, 
що стратегічну мрію Митрополита 
Андрея перейняв і Йосип Сліпий. 
У листі до Папи Івана ХХІІІ, що був 
написаний моментально після по-
вернення з довготривалого сибір-
ського заслання, Патріарх Йосип 
настирливо просив Римського Пон-
тифіка якнайшвидше зрушити про-
цес зарахування до лику блаженних 
українського богослова, що за жит-
тя був почесним гостем у стінах Ва-
тикану. Утім не судилося… 
Політичні перипетії ХХ сто-
ліття стали на заваді беати-
фікаційній місії прослави 
о. Дольницького. Річ у тім, 
що акт довгоочікуваного 
примирення Апостольської 
столиці з Православними церквами 
збігся у часі із спробою здійснити 
зарахування визначного священ-
ника-уніата до лику блаженних. Для 
Московської Православної Церкви 
(котра на той час однозначно від-
стоювала позицію комуністичної 
партії) беатифікаційний процес о. 
Ісидора видавався невигідним, бо, 
як мінімум, притягував би зайву 
увагу світової спільноти до переслі-
дуваної в Радянському Союзі УГКЦ. 
Тож Ватикан вирішив не ризикува-
ти: початок беатифікації отця Доль-
ницького перенесли на більш слуш-
ні часи — у гіпотетичне майбутнє.

Будучи особистістю 
європейського та всецерковного 
масштабу, він хотів бути малим, 
непомітним і скромним

У Римі о. Дольницького з пова-
гою називали: «Don Isidoro». Будучи 
напівсиротою, священник самоту-
жки добився неабиякого кар’єрно-
го росту: здобув статус духівника 
престижних закладів релігійної 
освіти, став видатним науковцем та 
знаним у католицькій Європі фахів-
цем з церковного співу. Ба більше, 
священник з України зробив фак-

тично неможливе: у молодості о. 
Ісидору вдалось побути особистим 
дияконом Папи Пія IX, попри скеп-
тичне ставлення італійців до східної 
(нелатинської) манери співу. Не зва-
жаючи на почесний — і, на перший 
погляд, недосяжний для звичайно-
го священника — титул «прелата» 
(представника вищого духовен-
ства), який священнослужитель от-
римав з рук Папи Лева ХІІІ, о. Ісидор 
завжди залишався людиною скром-
ною. При першій же потребі «дон 
Ісидор» повернувся на Галичину: 
рік спостерігав за моральним упад-
ком місцевого духовенства, а потім 
присвятив ціле життя для гідного 
виховання молодих українських 

священників в семінарії. Саме з 
його ініціативи цісар Франц Йосиф 
виділив кошти на зведення нового 
корпусу Львівської семінарії. Отець 
був активним учасником церковних 
соборів та «душею» літургійних ре-
форм. Однак студентів завжди про-
сив кликати себе просто: «Дзядзьо».

«Протягом усього свого життя 
отець Ісидор відмовлявся від ви-
соких чинів та посад. Будучи осо-
бистістю європейського та всецер-
ковного масштабу, він хотів бути 
малим, непомітним і скромним слу-
гою Христа. Вважав себе потрібним 
там, де дозрівають провідники люд-
ських душ, що мають привести Бо-
жий люд до святості. Отець віддав 
Богові та Його Церкві усього себе. 
Будучи одним із найученіших мужів 
свого часу, він вибрав радше ту му-
дрість, якої не можна почерпнути з 
книг: мудрість Божу», — Блаженні-
ший Святослав Шевчук.

Кричали, що на мене й 
петлі шкода, кулі шкода… 
живцем такого треба різати

На початку Першої світової вій-
ни мадярські війська помилково 
сприйняли наукові доробки 85-річ-
ного старця за шпигунські рукопи-

си, коли той покидав монастирські 
стіни. Під час арешту священника 
жорстоко били і принижували сол-
дати, а згодом без суду й слідства 
етапували до найдревнішого у світі 
табору смерті «Талергоф». Сам же о. 
Ісидор у своїх споминах про пере-
бування у полоні неподалік Львова 
згадує: «Капрал прилюдно сказав, 
що ми — російські шпигуни, ударив 
мене якимсь канчуком по плечах. 
Потім запровадив під стіни військо-
вої лічниці. Кинувши на землю кіль-
ка стебел соломи, казав нам на ній 
сидіти і чекати команди… До лічниці 
якраз звозили тіла покалічених вояк 
(неподалік в горах тривала битви з 
росіянами). Лиш люди занесуть із 

воза одного раненого, то 
капрал відразу кричить, 
що я — шпіон. Через таку 
провокацію присутні обер-
талися зі словами: „То наші 
діти терплять через нього“. 
Перехожі швидко грома-

дилися: докоряли, кляли, жбурляли 
камінням або ж підбігали з бажан-
ням ударити… Кричали, що на мене 
й петлі шкода, кулі шкода… живцем 
такого треба різати… Ганьбив мене і 
майор, і військовий лікар, а я… я лиш 
просив одного чоловіка з натовпу 
чимскоріше сповістити про мій по-
лон Його Екселенції (митрополиту), 
але, на жаль, той, до котрого звер-
нувся, тут же мене виганьбив… На 
кінець, лежачи вимученим на землі, 
набрався трохи сили й піднісшись 
промовив до людей: може я своєю 
поведінкою вас образив, то простіть 
мені, а як ви мене образили, то нехай 
вам Господь Бог простить… вони ж 
бо не знали, що роблять».

За іронією прелат Дольниць-
кий став одним із перших в’язнів 
лютого австрійського «Талергофу». 
Папського диякона, як належить, 
помістили в барак для інтелігенції, 
де він спав на купі протухлої соло-
ми, витирав обличчя клаптем чужої 
ганчірки. Харчувався ж 85-літній 
старець «липким хлібом» (сумішшю 
з гірких каштанів, тертої соломи і 
борошна) та ячмінною кавою без 
молока. Очевидно, що будні табо-
рян минали у тяжкій фізичній праці 
під загрозою розстрілу. Та найбіль-
шої прикрості о. Ісидору завдавали 

моральні переслідування за віру. 
Зазвичай греко-католицьких та пра-
вославних священників видавали 
за шпигунів, тому заангажовані наг-
лядачі нарікали священників «зрад-
ливими псами» та змушували їх до 
виконання найбруднішої роботи, як 
чищення вбиралень чи прилюдно-
го прання спідньої білизни охорон-
ців. Їм також забороняли молитись 
і використовувати у побуті релігійні 
предмети, щоб не давати можливо-
сті для пропаганди. Попри обстави-
ни прелат Ісидор не зламався. Сотні 
фізично міцних молодиків вмирали 
від епідемії тифу, знущань чи фізич-
ної праці, але о. Дольницький знав, 
що житиме, бо щодня віддавав своє 
життя під цілковиту опіку Богоро-
диці. На диво, умови перебування 
в’язнів з часом дещо покращились: 
у бараках з’явилися хоч якісь місця 
для сну, змінилась їжа, а репресії 
українського духовенства стихнули. 
До того ж у неволі о. Ісидора неаби-
як підтримувати брати-Шептицькі та 
Український комітет з Відня. Тож до 
старця почало навідуватись австрій-
ське графство (не зважаючи на суво-
ру заборону табірного керівництва), 
і вже за рік прелата Дольницького 
випустили на свободу.

Про нього у старшому віці 
говорили як про Христа 
ради юродивого — це 
високий щабель святості

Після виходу з концтабору Бог 
подарував о. Ісидору ще 10 років 
життя. За той час священник, який 
вільно володів 14 мовами, зуміє 
написати тексти богослужінь, здо-
бути в народі славу провидця і на-
віть передбачити власну смерть. 
Про терпіння у місцях позбавлення 
волі він до відходу згадуватиме з 
посмішкою, свідчачи, що на те була 
Божа воля, а люди справді сприй-
матимуть І. Дольницького як вели-
кого святця (попри те, що сам він 
постійно називав себе грішником, 
котрому просто поталанило не за-
губитись у житті завдяки ласкавій 
опіці Божої Матері). На схилі літ 
«Дзядзьо» стикнеться з великими 
фінансовими проблемами і бідні-
стю та не перестане утримувати сту-
дентів з бідних сімей. Його здоров’я 
з кожним днем погіршуватиметься, 
і на прохання лікарів священник 
навіть почне снідати (майже до 
смерті о. Ісидор відмовлявся від 
сніданку, бо Святе Причастя вва-
жав поживою для душі і тіла), утім 
не припинить щомісяця роздавати 
власні пенсійні кошти двадцятьом 
львівським біднякам, даруючи їм 
по одній австрійській короні на лі-
карняні витрати. Подаровані Богом 
літа прелат доживатиме скромно у 
товаристві монахів. У годину смерті 
старенький священник біля образу 
Богородиці простягне руку на про-
щання усім присутнім в його келії, 
і тихо засне під час молитви на 94 
віці життя. «Про нього у старшому 
віці говорили як про Христа ради 
юродивого — це високий щабель 
святості. Мусимо дослідити такі 
твердження, але все ж таки вони 
лише поглиблюють нашу пошану до 
цього виняткового мужа нашої Цер-
кви», — кардинал Любомир Гузар.

Автор: Іларіон Паньків
Джерело: Високий Замок 

(https://wz.lviv.ua/far-and-near/439188-
papa-obrav-jogo-sobi-za-diyakona-a-tsisar-
poslukhavshi-zbuduvav-lvivsku-seminariyu) 

Папа обрав його 
собі за диякона,

а Цісар, послухавши, 
збудував Львівську семінарію

о. Ісидор. Фото з відкритих джерел

Політичні перипетії ХХ століття 
стали на заваді беатифікаційній 
місії прослави о. Дольницького
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Графік Роботи:
Пн-Пт: з 10 ранку до 8 вечора
Сб.-Нед. з 9 ранку до 2-ої дня

Центр гідності дитини УКУ провів 
першу школу для духовенства з 

протидії сексуальному насильству

 «Гідність дитини як безу-
мовна цінність. Превенція 

сексуального насильства 
у церкві та суспільстві» — 
таку назву мала школа, яку 
вперше в Україні організу-
вав Центр гідності дитини 
УКУ для духовенства. 15-16 
вересня 44 учасники з 
усієї України, серед яких 
троє ректорів духовних 
семінарій, єпископи та ми-
ряни пройшли курс лекцій 
від фахівців про ефективні 
інструменти запобігання 
насилля над дітьми, досвід 
Церкви у запобіганні сек-
суального насильства над 
дітьми, принципи роботи з 
жертвою та насильником.

Навчання учасники 
розпочали з благословення 
Президента УКУ владики Бо-
риса Ґудзяка. Він також поді-
лився своїми думками про 
поширення сексуального 
насильства у світі та звернув 

увагу на те, що проблеми, 
які є у США, Німеччині, Італії, 
Польщі також можуть бути і 
в українському суспільстві. 
«В УКУ ми роками акцентує-
мо увагу на гідності, це є в 
самій місії університету. 
Тому Центр гідності дити-
ни, який створений при УКУ, 
плекає різні програми — для  
священнослужителів, ак-
тивних мирян, для церков-
них організацій і для всіх лю-
дей доброї волі».

Керівниця Центру гід-
ності дитини Христина 
Шабат розповідає: «Наше 
завдання — глибоко вник-
нути у проблему та діяти 
на випередження. УГКЦ ста-
ла першою інституцією 
в Україні, яка починає си-
стемно навчати тих, хто 
працює з дітьми у сфері за-
хисту дитини (так званому 
safeguarding).   Я горда з та-
кого прогресивного підходу 
церкви».

Ректор УКУ о. Богдан 
Прах зазначив, що для ньо-
го, як для священника, який 
служить уже багато років, 
важливо, щоб представни-
ки духовенства мали змогу 
безперешкодно нести свою 
місію і працювати без стра-
ху.   «Церква, духовенство, 
монахи і монахині мають 
особливе покликання до 
праці з дітьми та молоддю. 
Якщо ми не будемо щодня 
жити цією місією, то дуже 
швидко вигоримо. Спілкую-
чись із вами, я чую про ваші 
побоювання працювати з 
дітьми через можливі не-

обґрунтовані підозри, які 
ширяться у бік духовен-
ства. Це виникає з того, що 
ми не маємо впорядкованих 
правил поведінки. Нас об-
межує брак довіри і це пи-
тання потребує вирішення. 
Ми повинні бути свобідні і 
впевнені, що маємо справу 
з відповідальними людьми із 
чистим серцем. Щоб бути у 
безпечному середовищі  нам 
треба працювати у мо-
литві і відкритості», — на-
голосив о. Богдан Прах. 

За два дні школи учас-
ники обговорили більше 10 
тем, зокрема спілкувалися 
про досвід церкви у превен-
ції сексуального насильства 
над дітьми та якою є церква 
дружня до дитини: «Церк-
ва дружня до дитини — це 
коли священники готові 
приймати дітей і вчити їх 
основам християнської віри 
— того, що, можливо, бать-
ки не завжди можуть дати. 
Церква — це той простір, 
де дитина відчуває себе за-
хищеною, де немає якихось 
небезпек, загроз для неї, де 
дитина радо любить бути», 
— зазначив о. Ігор Бойко, 
ректор Львівської духов-
ної семінарії Святого Духа 
УГКЦ. 

Владика Борис Ґудзяк 
подякував отцям-ректо-
рам духовних семінарій, які 
відгукнулися   і підтримали 
пропозиції Центру гідності 
дитини: «Я хочу запевнити, 
що супроводжуватиму вас 
своїми молитвами у цих 
починаннях. Ми надіємося 
на підтримку священників 
з діаспори — наших випуск-
ників, які приїжджатимуть 
сюди і допомагатимуть нам 
творити безпечний від на-
сильства простір».
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Продовження на стор. 14Клас Ліди Шеваги

Молоко з пінкою, форма з 
мереживними комірцями 

і ручка-перо – багато кому саме 
такими запам’яталися початкові 
класи у різні роки. Колись вчи-
тель міг вдарити учня, а тепер це 
нонсенс. У «першачків» більше 
немає шкільної форми й оцінок, 
паперові книги поступово замі-
нюють електронними, а шкільний 
колективізм і настанова бути 
хорошою радянською людиною 
трансформувалися в індивіду-
альний підхід і свободу вибору.

10 років тому
…Годували в школі не завжди 

смачно, часто їжа була майже хо-
лодна, розповідає Вероніка Ле-
бедєва. Хоча уже в старших класах 
дівчина залюбки харчувалася лише 
в шкільній їдальні, каже, якість 
страв суттєво покращилася за роки.

У початкових класах діти мали 
вдягати лише форму – для дівчаток 
синя спідничка, біла блузка і під-
жак. Більшості це не подобалося, 
бо кожен хотів чимось виділятися. 
Вероніка пригадує, навіть коли під 
піджак вбирали звичайну футболку, 
вчителі погрожували, що телефону-
ватимуть батькам.

До того ж купувати форму бать-
ки мусили в конкретному магазині 
– так сказали в школі. Як потім з’я-
сувалося, власником того магазину 
був хтось із адміністрації закладу.

Уже з шостого класу деякі учні, 
як і Вероніка, більше не тягали до 
школи підручники, а завантажували 
їх в електронну книгу чи планшет.

«Ще з першого дня у школі, якщо 
хтось із дорослих заходив до класу, 
ми віталися не стандартно «Добрий 
день», а «Доброго вам здоров’яч-
ка» – так нас навчила перша вчи-
телька, – пригадує Вероніка. – Нам 
це дуже подобалося, бо ми таким 
чином якось виділялися з-поміж ін-
ших класів. Але коли ми перейшли 
до п’ятого класу, то нова вчителька 
нагримала на нас за таке вітання і 
сказала, аби ми віталися, як усі. Це 
було дуже образливо і головне – 
незрозуміло».

20 років тому
…Діти значно більше, ніж те-

пер, прагнули домогтися першості 
у навчанні, у класах постійно витав 
дух конкуренції. «Мені здається, за-
раз діти не так сильно переймають-
ся своїми оцінками», – згадує Ірина 
Буняк. 

«Пам’ятаю, що дуже дорога була 
шкільна форма – синій піджак і спід-
ничка чи сарафан, – розповідає ді-
вчина. – Відтоді ненавиджу синій 
колір, навіть його відтінки – так 

сильно мені в школі остогидла та 
форма. Щодня те саме – аж до п’я-
того класу. І ти не міг ніяк проявити 
свою індивідуальність чи творчість 
у зовнішності, бо мусив вбирати 
лише форму».

Також Ірина страшенно не люби-
ла підливати вазони в класі: якщо, 
не дай боже, котрась рослина по-
чинала хворіти чи якісь мушки там 
заводилися, всі учні отримували на 
горіхи від вчительки.

А ще раз на тиждень була по-
зашкільна година, де всі мали об-
говорювати політичні теми. Кожен 
мусив підготувати якийсь виступ. 
Напередодні увечері Іра перегля-
дала усі новини по телевізору і за-
писувала найголовніше.

30 років тому
…Вчителям не давали ніяких по-

дарунків, найбільший презент – кві-
ти, розповідає Лідія Шевага. Якщо 
учень не розумів якогось предмета, 
вчитель лишався з ним після уроків, 
аби позайматися. Безкоштовно.

Була коричнева форма, а для ді-
вчаток ще й фартушок: білий – на 
свята, чорний – на щодень. Свят-
кові білі колготи були дефіцитом. 

Так само не було різнокольорових 
зошитів, як тепер. Все – сіре і одна-
кове.

«У нас тоді було популярно за-
водити щоденник друзів, і ось його 
можна було прикрашати на свій 
смак. Але ж не було чим, – усміха-
ється Ліда. – Що ми тільки не вига-
дували: вирізали якісь кольорові 
квіточки з листівок, журналів і тим 
обклеювали. В однокласника ба-
буся жила в Америці, час від часу 
він приносив у клас різні іноземні 
смаколики, яких ми в очі ніколи не 
бачили. Лише у нього були яскраві 
зошити, ручки… А якось у п’ятому 
класі з’явилася вчителька з англій-
ської, котра повернулася зі стажу-
вання з-за кордону. Вона часто роз-

повідала про європейські традиції, 
святкування Дня Валентина і ще 
багато всього – ми слухали з відкри-
ти ротами. А ще у неї були яскраві 
нафарбовані нігті, ходила в школу в 
джинсах і на шпильках. Ми були шо-
ковані – звикли, що вчителі вбира-
лися дуже класично і строго, а жар-
тувати з ними взагалі було зась».

Починаючи з п’ятого класу, роз-
повідає Ліда, дітей забирали зі шко-
ли «на буряки». Везли великими ма-
шинами. Там давали перекус – дуже 

смачний чай і булочку. Залежно від 
кількості зібраного врожаю дітям 
потім виплачували якісь гроші.

Ігор Васюта пам’ятає, як діти са-
дили квіти на шкільних клумбах, 
впорядковували територію. Також 
згадує вчительку, котра за кожен 
зайвий рух під час уроку била ліній-
кою по руках. Але тільки хлопців.

«Коли я запитав, чому вона мене 
вдарила, то отримав ще й лінійкою 
по роті, – згадує Ігор. – Розповів про 
інцидент удома. У мене була дуже 
бойова бабця, наступного ж дня 
прийшла в школу на розмову до 
вчительки. Більше вона мене не чі-
пала. Вчитель з фізкультури взагалі 
так сильно бив дітей по потилиці, 
що ті аж падали. Наприклад, за те, 
що не взяв форму чи змінне взуття. 
Одного хлопчика він так гепнув по 
голові, що малий потім аж лікував-
ся».

40  років тому
…Навіть думки не було, аби до-

мовлятися з вчителями про репе-
титорство. Батьки здебільшого не 
допомагали робити уроки, всі до-
машні завдання діти виконували під 
час занять у групі продовженого 
дня.

Оксані Процай найперше згаду-
ється шкільна бавовняна форма, 
але найдужче – білий мереживний 
комірець, який треба було купувати 
окремо. Кожного тижня вона муси-
ла пришивати уже випраний комі-
рець – дуже не любила то робити: 
«Форму ніхто так часто не прав, а 
ось комірець до кінця тижня сірів. 
У молодших класах ще пришивала 
мама, а далі хоч-не-хоч сама брала-
ся».

Взагалі дрескод був дуже суво-
рим: тілесні колготи, про кольо-
рові не могло бути й мови, ніяких 
прикрас, нафарбованих нігтів і тим 
паче макіяжу. Інакше не впускали у 
школу.

Сергій Адамович розповідає про 
нагрудні значки жовтенят, їх вида-
вали ще в першому класі. Пластма-
сові значки постійно зривали стар-
шокласники – для розваги. А ось 
металічні трималися більш надійно.

«Нас весь час вчили, що ми му-
симо стати добрими радянськими 
людьми, – усміхається чоловік. – У 
класі, звісно, висів портрет Леніна. 
Ще пам’ятаю шкільний клуб інтер-
національної дружби: діти з 48 країн 
листувалися між собою. Я перепи-
сувався з дівчинкою з Німеччини. 
Я писав німецькою, а вона – росій-
ською. Якось надіслала мені листів-

Перший клас 
крізь покоління:

Франківці згадують, 
якою була школа у різні часи
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ку з німецького парку динозаврів. Я 
був шокований, що таке взагалі існує 
в світі. Досі зберігаю той конверт».

Діти тоді багато читали, і не з-під 
палиці, а Сергій навіть ходив у гур-
ток, де власноруч реанімували по-
нищені книги.

50 років тому
…Дітям щомісяця давали «Ан-

тиструмін» і щодня – порцію моло-
ка. «Мій брат досі з огидою згадує 
гаряче кип’ячене молоко з жовтою 
пінкою у залізному горняті, яке ко-
жен мусив випити, – сміється Ірина 
Прокопів. – А я пам’ятаю, як молоко 
давали вже в невеличких пляшеч-
ках, заклеєних фольгою. І смак того 
молока залежав від того, хто саме 
на роздачі. Було двоє жінок, котрі 
чергувалися. В однієї молоко було 
завжди смачне, а в іншої – як вода. 
Думаю, вона його розводила. Адже 
кришечка з фольги легко відкрива-
лася і закривалася назад».

Також Іра пам’ятає апарат у 
шкільному холі, вкинувши туди мо-
нетку, можна було отримати якусь 
гарну листівку. «Батьки давали гро-
ші на булочку, а я собі вічно листів-
ки діставала», – усміхається вона. 

Гроші на клас і шкільні потреби 
у ті часи теж збирали, але то були 
копійки.

Ірина Прокопів з братом

60 років тому
…Писали тільки ручкою-пером, 

а парти після уроків накривалися 
спеціальною кришкою. На перший 
дзвоник несли не троянди, а айс-
три. За кілька копійок, які щодня 
давали батьки, можна було купити 
в школі булочку і шматок масла, ко-
трий у неї вкладали, – це було ща-
стя.

При школі було дуже багато 
гуртків, і майже кожен кудись хо-
див. Але вся шкільна система була 
замішана на радянській ідеології.

«Школа виховувала нас так, що 
ми постійно маємо бути в колекти-
ві, при цьому вбивалася індивіду-
альність кожної дитини, – розпо-
відає Юліан Яковина. – Була дошка 
пошани найуспішніших учнів, а так 
званих найгірших ганьбили просто 
під час лінійки перед усіма. Про 
найгірший і найкращий класи у мі-
сті сповіщав комсомольський про-
жектор – це така спеціальна дошка, 
яка була навпроти нинішнього кі-
нотеатру «Люм’єр». Наш клас кіль-
ка разів «висів» на тій дошці серед 
найгірших, але ми того не цуралися. 
Серед гірших зазвичай опинялися 
найбільш свободолюбиві індиві-
дуалісти. Цікаво, що більшість моїх 
однокласників досягли в житті чи-
малих успіхів».

Попри все, Юліан Яковина вва-
жає, що не доцільно порівнювати, 
як було колись і тепер, бо різні часи 
– різні підходи і різні діти, будь-яке 
покоління ніколи не сприймало по-
переднє, і навпаки.

80 років тому
…В класі учні сиділи не на стіль-

цях, а на довгих дерев’яних лавках 
– по восьмеро на кожній. Писали не 
в зошитах, а на клапотях паперу чи 
паперових мішках – у кого що було. 
Перечити вчителю – це було щось 
немислиме. Особливо непосидю-
чих він лупцював лінійкою по доло-
нях.

«Я пішов у перший клас ще за 
німців, – розповідає Михайло Про-
копів. – Ми були дуже розпущені 
– справжні діти війни. Носили з со-
бою і зброю, і гранати, і ножі – хто 
що познаходив. Були страшні злид-
ні. Ходили фактично босі аж до мо-
розів. Пам’ятаю, мама дала мені свої 
червоні чоботи, бо ж надворі вже 
була студінь, а я дуже хотів до шко-
ли. Потім пошила мені бурки».

З одягом теж було сутужно. За-
мість штанів хлопчакам слугували 
кальсони. Їх фарбували синькою 
– аби бодай трохи були схожі на 
справжні штани.

Загалом викручувалися, як мог-
ли, – діти тоді дуже хотіли вчитися. 
Багато батьків були неписьменні і 
часто казали: «Якщо не будеш вчи-
тися, то підеш коням хвости крути-
ти».

Автор: Наталя МОСТОВА
Джерело: Галицький Кореспондент

Жести допомагають 
вивчати мову?

Вивчаючи іноземну мову, наш 
мозок користає з несподіваної 
ділянки – моторної кори. Цей 
регіон, що контролює рухи, до-
лучається і до вивчення та при-
гадування незнайомої лексики, 
доводить експеримент. Резуль-
тати підтримують припущен-
ня, що жести та інші рухи сприя-
ють вивченню мови.

Опанувати іноземну мову озна-
чає натренувати наш мозок, а не 
тільки дух, що пов’язане з певними 
перевагами в повсякденному житті. 
Знання іноземної мови впливає на 
певні аспекти мислення, адже коли 
ми розмовляємо, читаємо або ду-
маємо нерідною мовою, змінюють-
ся наші сприйняття, рішення і на-
віть моральні принципи. Цікаво, що 
в деяких людей, котрі розмовляють 
іноземною мовою, змінюється ще й 
поведінка: мимоволі вони жестику-
люють більше, шукаючи відповідно-
го слова.

Але чому? Що спільного в мови 
та рухів? Уже тривалий час науков-
ці припускали, що до мовлення 
та мовної пам’яті залучені не тіль-
ки класичні мовні центри в мозку. 
Підозрювали, що суттєву роль у ви-
вченні мови відіграє моторна кора. 
Зазвичай вона контролює рухи, але 
також залучена до процесу вивчен-
ня мови та слів, як довели дослі-
дження.

Що відбувається в мозку – з же-
стами і без них – при вивченні мови 
і яку роль при цьому відіграє мо-
торна кора, з’ясували експеримен-
тально Браян Матіас (Brian Mathias) 
з Дрезденського технічного універ-
ситету та його колеги.

Впродовж чотириденного тре-
нінгу піддослідні вчили іншомовну 
лексику. Одна група поєднувала 
навчання з жестами, інша підкрі-
плювала вивчене картинками. Суть 
тесту в тому, що учасники слухали 
вивчені слова й мусили їх відразу 
перекладати на рідну мову. При 
цьому періодично піддослідним 
блокували моторну кору за допо-
могою транскраніальної магнітної 
стимуляції – магнітне поле блокува-

ло сигнали з цього мозкового регі-
ону. 

Виявилося: якщо моторну кору 
заблокувати спочатку, піддослід-
ним значно складніше вдавалося 
перекласти слова. Вони потре-
бували більше часу, щоби знайти 
відповідник рідною мовою. Коли 
ж перешкоди для моторної кори 
прибирали, уповільнення не відбу-
валося.

Це доводить, що моторна кора 
важлива для перекладання слів з 
іноземної мови, запевнили вчені. 
«Очевидно, пам’ять на нещодавно 
вивчені іноземні слова залежить від 
сенсомоторного контексту, в якому 
ці слова вивчалися, – сказав Матіас. 
– Цікаво, що цей ефект помітний як 
під час вивчення конкретних слів – 
наприклад, “скрипка”, так й абстрак-
тних – на кшталт “демократія”».

Ці результати узгоджуються 
з попередніми дослідженнями, 
коли моторну кору у піддослідних 

блокували вже під час навчання. 
Учасникам без допомоги цього ре-
гіону значно складніше вдавалося 
запам’ятати нові вигадані слова.

Разом експерименти підтвер-
джують припущення, що моторна 
кора відіграє важливу роль при ви-
вченні, пригадуванні й перекладі 
мови – і її роль у навчанні тим ви-
разніша, чим сильніше етап навчан-
ня супроводжується жестами або 
рухами.

На думку науковців, застосуван-
ня жестів може становити цінну 
допомогу для швидкого опануван-
ня чужої мови. «Багато з сьогодні 
застосовуваних методів навчання 
іноземної мови та лексики ґрунту-
ються суто на аудіативній або візу-
альній інформації, зокрема це зав-
чання списків слів. Наші результати 
мають стати важливим доказом для 
неврологів, що техніку навчання із 
залученням моторної кори потріб-
но застосовувати частіше», – сказав 
Матіас.

 
Автор: Nadja Podbregar, 

“Warum Gesten beim Sprachenlernen helfen”
Джерело: Збруч (https://zbruc.eu/node/107568) 
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Rolling Meadows, IL 60008
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10-ТА ПОСИЛКА БЕЗКОШТОВНО!*
Посилки з Чикаго авіа та морем щотижня, виклик кур’єра
Грошові перекази рідним на банк, та з доставкою додому
Подарунки та набори смаколиків до свят giftsforukraine.com

*Щоб отримати 10-ту посилку безкоштовно, потрібно надіслати 9 посилок в період акції - 
з  01 серпня 2021 року по 01 серпня 2022 року. 
Вага 10-ї посилки не має перевищувати середню вагу попередніх 9-ти посилок.
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Велика приватизація про-
гнозовано спіткнулася 

на першому ж об'єкті — гро-
мадяни України як власники 
підприємств мають право 
знати про неї більше.

Усі, напевно, пам'ятають, з 
якою помпою в Україні оголоси-
ли про поновлення великої при-
ватизації. Під ті ж фанфари наз-
вали й перші об'єкти, серед яких 
на першому місці опинилася 
Об'єднана гірничо-хімічна ком-
панія (ОГХК). Відібрали радника 
— компанію з підготовки до при-
ватизації, призначили аукціон, і 
тут стався холостий постріл, бо 
на участь у приватизації заре-
єструвалися 18 компаній, а на 
участь в аукціоні — лише три, 
у двох з яких виявився «непов-
ний пакет документів» (от уже 
цей неповний пакет — типовий 
спосіб відсіяти небажаних). Коли 
двох відсіяли, то залишився один 
учасник, якого явно недостатньо 
для створення конкуренції. Тому 
проведення аукціону 31 серпня 
скасували й перенесли на піз-
ніший термін. І навіть побачили 
в цьому позитивний момент, бо 
частина компаній не встигла під-
готувати пакет документів за два 
місяці з моменту оголошення 
аукціону. Такий от начебто нехи-
трий сюжет провалу приватиза-
ції першого об'єкта.

Хтось і правда в нього вірить? 
А може, реальні проблеми зовсім 
інші? Тож розберімося.

Спочатку нагадаємо, що Акці-
онерне товариство «Об'єднана 
гірничо-хімічна компанія» має у 
своєму складі два гірничо-зба-
гачувальні комбінати — Іршан-
ський і Вольногірський, які видо-
бувають сировину (ільменітовий 
концентрат), що використову-
ється для виробництва титану. 
Можна сміливо сказати, що титан 
— це метал XXI століття, тому що 
він використовується дуже ши-
роко й у літакобудуванні, і для 
виробництва фарб, і в медицині, і 
в багатьох інших галузях промис-
ловості.

Запаси сировини двох комбі-
натів настільки суттєві, що з їх-
ньою допомогою Україна могла 
б заробляти непогані гроші на 
світових ринках. Але, на жаль, за-
мість цього ми продаємо сирови-
ну в інші країни, а потім купуємо 
в них титан — кінцеву продукцію. 
Хіба це нормально?

Кому Україна продає 
ільменітовий концентрат?

Останнім часом дедалі часті-
ше суспільство замислюється над 
тим, кому продають ільменітовий 
концентрат. До 40% продукції йде 
до Китаю, а решта? За інформацією 
з РФ, для виробництва титану ви-
користовується до 80% сировини 
з України, хоча саме підприємство 
це заперечує. Але якщо покопир-
сатися в Інтернеті, то можна прочи-
тати, як сировина відвантажується 
в бік Криму на завод відомого олі-
гарха, і про це пише не якийсь там 
«зливний бачок», а «Українська 
правда». Кому вірити?..

Фонд держмайна нещодавно 
змусив продати частину концен-
трату на Запорізький титано-маг-
нієвий комбінат. Добре це чи 
погано? Чи врятує це запорізьке 
підприємство і де тут загалом інте-
реси України?

Багато фахівців вважають, що 
титан може стати для України стра-
тегічним напрямом, який підніме 
частину економіки. І тоді виникає 
запитання: як зробити так, щоб 
це сталося? Невже продаж ОГХК 
у його нинішньому вигляді цьому 
сприятиме? А може, все-таки по-
трібна державна програма, щоб за-
лучити інвестора або консультанта, 
який зможе створити нову тита-
нову галузь, що виробляє кінцеву 
продукцію — титан і продає його 
на світовому ринку?

Адже зрозуміло, що, продав-
ши ОГХК як є, ми титанової галузі 
не створимо, а просто «проїдати-
мемо» сировину, та ще й сприяти-
мемо в її використанні країною-а-
гресором. І не треба казати, що 
ми країні-агресорові не продаємо 
ільменіту. Якщо ця країна — най-
більш зацікавлений споживач, то 
вона зробить усе, щоб купити кон-
центрат за будь-яку ціну, перепла-
тивши різним посередникам. І не 
доводиться сумніватися, що якщо 
найбільш зацікавленою особою в 
придбанні ОГХК є один відомий олі-
гарх, то він зробить усе, аби ця ком-
панія опинилася в його власності. 
Зрештою, навіть якщо компанію ку-
пить зовсім стороння особа, то цей 
олігарх просто заплатить стільки, 
що відмовитися від перепродажу 
буде важко. Невже це незрозуміло?

В Інтернеті вже з'явилися повні 
списки 18 претендентів, які заре-
єструвалися на участь у конкурсі 
і які, за словами ФДМ, не встигли 
підготувати документи за два міся-

ці. Припускаю, що іноземним ком-
паніям справді складно за такий 
короткий термін спочатку прийня-
ти рішення щодо придбання, а по-
тім підготувати документи з усіма 
апостилями. Але водночас що го-
ворять деякі компанії українсько-
го походження? Вони всі в один 
голос стверджують, що компанію 
підготували до приватизації зов-
сім погано й що стартова ціна дуже 
завищена. Але ж готував компанію 
до приватизації радник, який може 
одержати 10% від вартості об'єкта. 
Що ж цей радник зробив чи не 
зробив, що всі в один голос повто-
рюють про неготовність підприєм-
ства до приватизації?

Ми точно знаємо, що немає 
оцінки запасів згідно з міжнарод-
ними стандартами, тобто у вар-
тісних, а не в натуральних показ-
никах із минулих часів. Хочеться 
запитати: а чому? Вирішили заоща-
дити на такій оцінці?

Також виникає запитання: якщо 
радник не привів реального по-
купця, то він виконав своє завдан-
ня радника чи ні?

Потенційні покупці підписували 
договори про конфіденційність, і 
їм надали звіти радника, а публі-
ки не поінформували. Це дивно, 
бо про яку конфіденційність у від-
критого акціонерного товариства, 
що мусить публікувати свою звіт-
ність, можна говорити? Можливо, 
треба було відокремити реально 
конфіденційну інформацію від тієї, 
яка цілком може бути публічною, і 
відкрити її? Може, це допомогло б 
залучити більше інвесторів? У вся-
кому разі, громадяни України як 
власники Об'єднаної гірничо-хіміч-
ної компанії мають право знати про 
неї набагато більше, ніж викладено 
у фінансовій звітності, без приміток 
опублікованої на сайті ОГХК.

Та найголовніше в цьому при-
кладі великої приватизації, яка 
спіткнулася на старті, не це, а те, 
що не можна приватизаційними 
грішми затикати дірки в бюджеті, 
особливо коли таких дірок немає, 
бо в Україні нині профіцит бюдже-
ту. Треба змінювати парадигму всієї 
приватизації та, можливо, ство-
рювати спеціальний фонд, з якого 
підтримувати пріоритетні галузі 
економіки та створювати нові галу-
зі з виробництва кінцевої продукції, 
що продається на світових ринках.

Автор: Людмила Сімонова
Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/

ukr/internal/jak-ne-mozhna-zdijsnjuvati-
privatizatsiju-narodnoji-vlasnosti.html) 

Як не можна здійснювати 
приватизацію народної власності

У Нафтогазі не 
можуть визначити 

собівартість 
видобутку газу

Головний виконавчий директор НАК 
назвав собівартість видобутку газу, але 
компанії вже її спростували.

Собівартість видобутку кубометра 
газу на родовищах, якими управляє "На-
фтогаз", становить близько 1 грн. Про це 
заявив головний виконавчий директор 
Нафтогазу Отто Ватерландер в інтерв'ю 
Економічній Правді.

"На мій погляд, Нафтогаз" стабільно 
генерує кошти. Видобуток газу коштує 
нам близько 1 грн за кубометр. Ми про-
даємо газ по 7 грн українським домо-
господарствам і підприємствам ТКЕ ", - 
зазначив Ватерландер.

Однак в держкомпанії різко відреагу-
вали на цю заяву. Пресслужба Нафтогазу 
оприлюднила спростування слів Ватер-
ландера про собівартість виробництва 
газу. 

"Цифри, вказані паном Ватерланде-
ром, не містяться в жодному документі 
компанії, про який нам було б відомо. 
Відзначимо, що актуальна собівартість 
буде відображена у фінансовій звітності 
за перше півріччя, підготовку якої ком-
панія завершує і яку повинні перевірити 
аудитори. У свою чергу, планова собівар-
тість буде вказана в фінансовому плані, 
що підлягає затвердженню урядом Укра-
їни ", - сказано в заяві Нафтогазу.

Також СОО "Нафтогазу" розповів про 
газову програму до 2025 року. За його 
словами, програма передбачає 25 млрд 
дол інвестицій до 2030 року, і "більшість 
цих коштів має бути інвестовано дійсно 
саме в газовидобуток".

Завдяки інвестуванню Україна збіль-
шить видобуток з нинішніх 20 млрд до 30 
млрд: "Правильно, на цю цифру планува-
лося вийти до 2030 року. Коли я озвучу-
вав цей план на презентації програми, я 
також пояснив, що у нас є база родовищ, 
може йти тільки вниз по обсягах видо-
бутку через виснаження покладів, тому 
ми повинні залучати інвесторів до нових 
родовищ ", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що троє не-
залежних членів наглядової ради НАК 
"Нафтогаз" - Лескуа Бруно Жан Гастон, 
Людо Ван дер Хейден і Споттісвуд Клер 
Мері Джоан, а також два члени правлін-
ня компанії - Отто Ватерландер і Петер 
Стефанус ван Леонова вирішили покину-
ти компанію.

Голова наглядової ради «Нафтогазу» 
Клер Споттісвуд і члени наглядової ради 
Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден по-
дали у відставку на тлі конфлікту з голо-
вою правління Юрієм Вітренком.

Джерело: Дзеркало Тижня 
(https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/u-naftohazi-ne-mozhut-

viznachiti-sobivartist-vidobutku-hazu.html) 
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БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  ЦЕНТР
ДЛЯ  ДОРОСЛИХ  ТА  ДІТЕЙ

OAKTON  HEALTH  CENTER
В ЦЕНТРІ ПРИЙМАЮТЬ:

• Сімейні лікарі
• Терапевти
• Гінеколог
• Психіатр
• Ендокринолог

Офіс затверджений (сертифікований) INS

Green Card

10
• Знижки для пацієнтів

без страховок
• Щеплення (прививки)
• Медичне тестування 

стану здоров’я після 
виробничих та побутових 
травм, а також 
автомобільних аварій  

• Госпіталізація в кращі
госпіталі Чикаго та околиць 

• Відвідування 
хворих пацієнтів в 
домах пристарілих і 
реабілітаційних центрах 

• Приймаємо страховки, а 
також Medicare та Medicaid 

www.chabanlaw.com

Імміграційне право
• Возз'єднання сім’ї
• Громадянство
• Відновлення Green Card
•  Real Estate (купівля-продаж
    нерухомості)
•  Нотаріальні послуги, переклади,
    доручення
• Розлучення

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО
Ukrainian Village
2232 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622

Михайло Чабан
773-627-6250
Михайло Чабан
773-627-6250

Автомобільні аварії
• Personal Injury / Травми / 

Медичні помилки 
• Керування автомобілем у 

нетверезому стані (DUI) 
• Штрафи / Traffic Court 
• Повернення прав водія (Driver's License),
     слухання в Secretary of State
• Травми на роботі (worker's compensation) 
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Циркулярну економіку разом 
із блокчейном і інтернетом 

речей визнано головною складо-
вою Індустрії 4.0, або Четвертої 
промислової революції. Форму-
ла 3R — Reduce, Reuse, Recycle, 
тобто скороти (споживання), 
використовуй багаторазово, ре-
циркулюй (відходи), відображає 
реалії планетарної екологічної 
кризи. Водночас невелика частка 
циркулярності, не більш як 9%, 
за розрахунками експертів, дає 
підстави засумніватися в пра-
вильності розуміння суті самого 
явища та шляхів його розвитку.

Найчастіше феномен рециклінгу 
відходів не розрізняють на мікрое-
кономічному рівні: підприємство А 
продає товар, яким є відходи, під-
приємству В, але контрагент купує 
не відходи, а сировину. Тому цирку-
лярна економіка, якщо не вдаватися 
в подробиці, піддається розпізна-
ванню тільки з мезо- або макроеко-
номічного рівня.

Розхожа фраза «гроші не пах-
нуть» виникла в давні часи, коли 
імператор Веспасіан запровадив 
податок на громадські туалети. Але 
є нюанс: оподаткуванню підлягали 
надходження від продажу урини 
дубильникам шкіри й портомиям 
(прачкам). Скарбниця приростала 
залученням відходів у промисловий 
цикл, і це служить підтвердженням 
існування античної циркулярної 
економіки.

Науково встановлено, що навіть 
прибуток не стимулює традиційні 
підприємства усувати шкідливі для 
навколишнього середовища на-
слідки діяльності. Циркулярності 
економіці надають промислові еко-
системи зі своїми, як у біологічних 
аналогах, падальниками й розще-
плювачами відходів. Падальники 
звільняють екосистему від мертвих 
тіл, перетворюючи великі органічні 
матеріали на дрібні частки, а розще-
плювачі вже на молекулярному рів-
ні повертають поживні речовини в 
екосистему.

У прикладі з античності функ-
ції падальників узяли на себе гро-
мадські туалети, а розщеплювачів 
— дубильники шкур, прачки тощо. 
У часи пізнього СРСР, які запам'ята-
лися такими популярними в народі 
«макулатурними виданнями» (20 кг 
макулатури в обмін на талон, що дає 
право на купівлю книжки), падаль-
никами виступили пункти збору ма-
кулатури, розщеплювачами — ви-
давництва.

Недооцінка ролі падальників і 
розщеплювачів в організації реци-

клінгу, нерозуміння суті циркуляр-
ної економіки, її сполученості з про-
мисловими екосистемами видно по 
шахтарських регіонах. На тлі еконо-
мічного занепаду, зумовленого де-
інтенсифікацією вуглевидобутку, у 
хвостосховищах збагачувальних фа-

брик тільки на підконтрольній уряду 
України території Донецької облас-
ті знаходиться понад 30 млн тонн 
відходів збагачення. Розробка цих 
техногенних родовищ високозоль-
ного вугілля, як показує практика 
фірми Хельтер, що діяла в Німеччині 
протягом 1990-х років, економічно 
ефективна, бо «вугільний шлам — 
це не проблема, а сировина». Є й 
успішний вітчизняний досвід із того 
ж періоду. Концерн «Радон» на зба-
гачувальній фабриці «Калінінська» з 
використанням відходів збагачення 
готував шихту для коксохімії.

Рециклінг не вичерпується від-
ходами збагачення, — сировиною 
можуть бути шахтні води, відвальні 
породні маси тощо. У Німеччині пе-
ребуває в стадії реалізації проєкт із 
перетворення виведених 2018 року 
з експлуатації вугільних шахт «Про-
спер-Ханіель» на гідроакумулюю-
чу електростанцію: відпрацьовані 
підземні виробки — теж вид відхо-

дів видобутку. Під час дефіциту ре-
сурсів в енергосистемі потік води 
з поверхні направляють у підзем-
ні виробки, щоб обертати турбіну, 
з'єднану з генератором, яким ви-
робляє електроенергію, а в період 
профіциту ресурсів в енергосис-

темі воду насосами повертають на 
поверхню. Перетворення шахт на 
пікові електростанції — спосіб ви-
рішити не тільки енергетичні, еко-
номічні, а й соціальні проблеми. 
Прем'єр-міністр федеральної землі 
Північний Рейн-Вестфалія Ханнело-
ре Крафт вважає: «Приклад «Про-
спер-Ханіель» можуть наслідувати 
й інші шахти, адже держава потре-
бує більшої кількості сховищ енер-
гії…».

Утилізація і декомпозиція відхо-
дів — запорука стійкості й ринкової 
живучості промислових екосистем 
на локальному, регіональному, наці-
ональному, а то й на наднаціональ-
ному рівні. Технологічна забезпече-
ність екосистем задає рівень їхніх 
наукомісткості й складності.

Що ж слід зробити, щоб у старо-
промислових регіонах з’явилися 
індустріальні екосистеми з падаль-
никами та розщеплювачами, які 
забезпечують розквіт циркулярної 
економіки?

Передусім скористатися прави-
лом Альберта Ейнштейна й узятися 
за вирішення проблем із вищого рів-
ня, бо на рівні виникнення системні 
проблеми нерозв'язні. Складно бу-
дувати циркулярну економіку в рам-
ках наявних підприємств і виробни-
чих комплексів, — потрібні ресурси 

господарювання мезо- (регіон) і/або 
макроекономічного рівня.

У старопромислових шахтар-
ських регіонах найбільшими іні-
ціаторами розвитку циркулярної 
економіки можуть стати місцеві 
громади: їм під силу виступити за-
сновниками підприємств-падаль-
ників і підприємств-розщеплювачів. 
Завдання ж держави — формувати 
інституціональне середовище ре-
циклінгу, забезпечувати доступ цих 
підприємств до накопичених у ре-
гіоні відходів для їхньої утилізації. А 
то й безпосередньо брати участь у 
циркулярному господарюванні, як 
це заведено в Канаді.

Так, державне підприємство The 
Durham York Energy Centre (DYEC) 
у регіонах Дюрем і Йорк провінції 
Онтаріо займається переробкою в 
електроенергію сміття: 10 тисяч до-
могосподарств протягом року задо-
вольняють свої енергетичні потреби 
за рахунок рециклінгу 140 тис. тонн 
відходів. В активі DYEC до того ж 36 
млн утилізованих за рік алюмінієвих 
консервних бляшанок і 3 тис. зданих 
на брухт автомобілів.

До речі, про консервні бляшан-
ки. Японія, яка програла в Другій 
світовій війні і якій було дозволено 
виробляли лічені види товарів, як 
на дріжджах піднялася на відходах 
постачання американських окупа-
цій них військ — виготовлених із 

консервних бляшанок недорогих 
іграшках. Вони так і називалися — 
«бурікі» (жесть), а зі зворотного боку 
невигадливих речей, якщо приди-
витися, можна було знайти фірмові 
принти Hunt's або Dole. Збирачі ви-
кинутих американцями консервних 
банок і надомники, що виготовля-
ють простенькі бляшані детальки, з 
яких збирають на маленьких фабри-
ках іграшки, — падальники й роз-
щеплювачі, що стали казусом цир-
кулярної економіки Японії тієї пори. 
Умілі й спритні японці швидко стали 
головними постачальниками ігра-
шок у США, маючи на дешевій сиро-
вині (відходи ж) і дешевій робочій 
силі величезні прибутки. Справжній 
«бурікі», бляшану модельку амери-
канського бомбардувальника В-29, 
за 70 дол. і тепер можна придбати 
в інтернет-магазині як нагадування 
про японське економічне диво, що 
стало дійсністю.

Якщо принципів 3R дотримано, 
то економіка стає замкненою, люди 
заможними, а навколишнє середо-
вище чистим. Recycle!

Автори: Данило Череватський, Мирослава 
Солдак, Роман Смирнов
Фото: Дзеркало Тижня

Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/ukr/
macrolevel/kazus-tsirkuljarnoji-ekonomiki.html) 

Казус циркулярної 
економіки

Скороти споживання, використовуй 
багаторазово й рециркулюй відходи

Утилізація і декомпозиція відходів 
— запорука стійкості й ринкової 
живучості промислових екосистем
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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?

Декомпресія

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

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
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Продовження на стор. 21

Фото священника Сергія 
Дмитрієва з бійцями, де він 

сидить за столом посередині, як на 
Тайній вечері, облетіло весь світ. 
Воно, втім, не подивувало тих, хто 
давно знає самого отця Сергія. У 
священника, колись Моспатріар-
хату, який першим у часи війни 
перейшов до невизнаного тоді 
Київського патріархату, – багато 
яскравих вчинків і проєктів. Він 
один з ініціаторів ідеї відкриття 
стіни пам’яті біля Михайлівсько-
го, яка засвідчує – всі наші втрати 
на війні персоніфіковані й мають 
імена та обличчя. А ще – ініціа-
тор відкриття шелтеру, притул-
ку для жінок, постраждалих від 
домашнього насильства. У його 
житті все поперемінно – тренінги 
в соціальній місії для вразливих 
груп населення та поїздки на 
фронт. Ми зустрілися напередодні 
одного з його виїздів у зону ООС.

Спілкуємося з ним у кафе навпро-
ти Михайлівського, де Падре (так на-
зивають отця Сергія) зустрічається з 
волонтерами, депутатами, вчораш-
німи бійцями. 

Для мене головне надбання 
– українська церква 

– Тільки не пишіть, що я – волон-
тер. Я – капелан. Священник на війні 
– головне. Я туди їздив як священ-
ник, а коли щось передавали бійцям, 
то привозив. Я займаюся соціальною 
роботою, отримую за це гроші в про-
єктах, я штатний капелан, отримую 
заробітну платню, нехай невеличку, 
це 5 тисяч гривень на місяць. Так, 
через мене передають допомогу, я 
комунікую, але це не є моя мета, я не 
вважаю себе волонтером, – попере-
джає отець Сергій. 

– Як за 30 років в Україні зміни-
лися відносини: суспільство й свя-
щенник, держава і священник. Чим 
він став для України, суспільства?

– Я все ж вважаю, що 30 років – це 
відновлення незалежності. Україна 
ж була незалежна. Є досвід і Укра-
їнської революції, і проголошення 
української державності, й виборю-
вання української автокефалії, які 
неможливо забути чи знехтувати. 
Ми і стоїмо на цьому досвіді, й бага-
то у чому живимося ним. І з часів па-
діння тоталітаризму та відновлення 
незалежності ми консолідуємо сус-
пільство, ми стаємо народом, ми по-
вертаємося до традицій, культури. І 

для мене головне надбання – укра-
їнська церква.

Раніше, подорожуючи Росією, я 
бачив, як ми відрізняємося. Архітек-
турою, рівнем побутової культури і 
культури взагалі. Будинки Курської, 
Білгородської, Ростовської облас-
тей виглядають інакше, ніж хатинки 
українського прикордоння. Багато 
що залишилося від тоталітарної сис-
теми, але наше суспільство лікуєть-
ся.

Якщо говорити про еволюцію 
ставлення саме до священника. В 
1990-х роках до священника ста-
вилися краще. Я служив на Слобо-
жанщині після семінарії, це Полтав-
щина, Харківщина. Для мене цей 
період церковного відродження 
має такі картинки. Пам’ятаю, ішов по 
селу, виходили бабці з хат, плакали 
з радості, намагалися дати якогось 
гостинця. Такий був підйом – і зво-
рушливий, і величний. Але бабусі 
померли. І відносини з наступними 
поколіннями у церкви складаються 
по-різному. Секуляризація... Сьо-
годні мене вже запитують: для чого 
церква, для чого священник? В євро-
пейському суспільстві таких питань 
не виникає. Це якби я зараз запитав: 
для чого лікарня, армія, школа? Є 
багато стереотипів. І цей час відро-
дження, на жаль, УПЦ Московського 
патріархату (тоді була одна церква) 
не використала, щоб збудувати міц-
ний фундамент.

Мені кажуть: ви не схожі на свя-
щенника. У Польщі, Італії, Греції мені 
такого не скажуть, бо я схожий на 
священника.

– І цей стереотип виник через 
Московський патріархат? 

Можна так сказати, 
що ми дуже відійшли від 
нормального розумін-
ня, який повинен бути 
священник. Це наслідки 
імперської традиції, їхньої культури 
відносин та церковного творення. 
Створення Православної церкви 
України – шанс відродити або запро-
вадити іншу модель і культуру. Чи ми 
відродимо це, я не знаю, але я буду 
це робити. Багато чого цікавого для 
мене, наприклад, я бачу у греко-ка-
толицькій церкві. Я думаю: якщо ми 
хочемо змінити щось, варто посила-
ти наших священників на стажуван-
ня в різні соціальні ініціативи інших 
релігійних організацій у Європі, щоб 
вони бачили просто культуру. В хра-
мі, як і деінде, рівень культури часто 
вимірюється наявністю та якістю ту-

алету. Це говорить про рівень тур-
боти про людину, бо це важливо. І я 
хочу, щоб у наших храмах було все 
для людей.

– Війна якось вплинула на релі-
гійність?

– Для тих, хто був релігійний, вій-
на лише загострила ці почуття: він 
став розуміти, для чого капелан, у 
церкві стало більше потреби, але 
ґрунт був готовий і просто насінини 
швидше проросли. Тому, коли мені 
кажуть, що війна відродила релігій-
ність... це все було закладено, тому 
що на Донбасі ж також війна, з того 
боку. Чи ми бачимо там відроджен-
ня капеланства чи ще чогось, чи вій-
на вплинула на це? Ні. Тому що там 
цього не було закладено. Чи в ро-
сійській армії ми бачимо якихось ка-
пеланів відомих? Ні. Тому що в тому 
суспільстві цього нема і не буде.

– Як, власне, відбулося ваше ос-
таточне рішення про перехід?

– Я служив у Польській право-
славній церкві. Коли повернувся 
в Україну, в Херсон, моє ставлення 
було таким: головне – служити лю-
дям, для яких ти проповідуєш. Свя-
щенник, який не любить свій народ, 
він приречений на дуже провальну 
проповідь, місію в цьому суспільстві. 
Церква, яка не є зі своїм народом, 
приречена на еміграцію. І ще в 2004 
році під час уже Помаранчевої рево-
люції – мої богослужіння були укра-
їнською мовою, у мене була школа 
бандуристок гарна, Спілка україн-
ської молоді, проєкти, пов’язані з 
українською книгою.

– Де ви знаходили прихожан під 
такі проєкти?

– Та вони самі приходили, я ні-
кого не знаходив, люди приходили 
самі, й це були журналісти, викла-
дачі, інтелігенція, у мене дуже міц-
на парафія була... вона і зараз дуже 
міцна. Я просто помилково надіявся, 
що Українська православна цер-
ква Московського патріархату буде 
незалежною і прийде до діалогу та 
буде працювати зі свої народом. І я 
ніколи не розділяв вірян розмова-
ми про розкольників чи канонічних. 
Коли почався Майдан, мені була нез-
розуміла позиція своїх ієрархів, свя-
щенників, церкви з МП. Я чекав, що 

вони солідаризуються з Україною. 
Але ні. Далі, коли почалася війна, по-
чали вбивати людей, наших людей, а 
мій син зараз призовного віку, вони 
мовчали у кращому випадку, у гір-
шому – підтримували (іншу сторону 
– ред.). Це значить, що мої церковні 
побратими будуть благословляти, 
щоб убивали мою дитину? Вбивати 
мене, моїх парафіян, моїх друзів? І 
для мене це просто не є церквою, це 
церква, яка не несе мир, а несе вій-
ну. І для мене це церква, яка так само 
винна у вбивстві українських грома-
дян, і в цій структурі мені нема чого 
робити, і це було ясно й чітко…

– Це був 2013-й рік?
– 2014-й рік, в липні місяці, після 

смерті Володимира. Я почекав рівно 
9 днів, написав пост у Фейсбуці про 
перехід. Цьому сприяла ще одна по-
дія. Коли в Перевальному захопили 

храм Київського патрі-
архату, я сказав: якщо 
ми дійсно брати і ми 
– церква, я думаю, що 
Московський патріар-

хат в Україні повинен був віддати та-
кий самий храм цьому священнику, 
якого вигнали з Криму, з Переваль-
ного. І якщо цього не станеться, я 
готовий свій храм віддати Київсько-
му патріархату. І пройшло 9 днів – і 
ніхто нічого. Може бути, знаєте, ду-
мали, що я жартую чи що... І я пере-
вів свою парафію. Під час захоплень 
храму з боку МП нічого не було зро-
блено, ніхто не захистив вигнанців, 
і я перевів усю громаду в Київський 
патріархат юридично суто, без скан-
далу. Місцеві священники МП мене 
шантажували, лякали також.

Але у мене були свої важелі про-
тидії й дуже міцна громада, тому 
що, коли я вийшов після недільної 
проповіді й сказав, що ми будемо 
переходити в українську церкву, що 
я далі так не можу, і хто не згоден, 
може вийти з храму – то ніхто не 
вийшов.

– Люди були готові... Розка-
жіть про ваш священницький дос-
від на війні, є якісь такі сторінки, 
які ви ніколи не забудете?

– Якщо про це говорити, я не за-
буду тих, хто загинув, і все, їхні роди-
ни. 

– Вони в зв’язку зараз? 
– Звичайно. Я підтримую настіль-

ки, наскільки можу, наскільки мені 

Сергій Дмитрієв, капелан: 

Священник, який не любить свій народ, 
приречений на дуже провальну проповідь

Я ніколи не розділяв вірян розмовами 
про розкольників чи канонічних
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вистачає любові та сил, наскільки це 
приносить користь. По-різному. Це 
ж біль людини. Наскільки цей біль 
буває різним і наскільки моєї любо-
ві вистачить цей біль притупити – з 
кожним по-різному.

Сьогодні (на час проведення ін-
терв’ю – ред.) день народження у 
Альони Буслаєвої, у неї залишилося 
двоє дітей, ми дуже близькі. Взага-
лі, я вчора написав статус, що їду на 
фронт, і я побачив, хто мені перека-
зує гроші на картку: між нами, з 70-ти 
людей – 16 це вдови, і вони перера-
ховували більше всього. І я знаю, як 
їм важко, мені дуже незручно отри-
мувати у них гроші, ну, от так.

– Ясно. Ну, а є запит на духовне 
життя на фронті?

– Ви знаєте, коли приїжджає свя-
щенник (а війна – вона страшна, про 
неї не можна говорити позитивно), 
священник же – це представник ви-
щої сили, тієї вищої сили, яка не спи-
тає у тебе, чи ти стоїш струнко, це не 
генеральська перевірка, чи там ще 
щось, а це представник тої сили, яка 
з ними просто поп’є чаю, погово-
рить з ними. Звичайно, хлопці тебе 
чекають, я не знаю, як у інших, що 
інші про це кажуть, а для мене це так, 
для мене – це родина, я їжджу в одну 
й ту саму тридцяту бригаду.

– Це звідти ваша фотографія 
«Тайна вечеря»? Я прихильниця до-
кументалістики, але це фото...

– Це не постановочне фото, це 
фото було зроблене випадково. Це 
на Світлодарській дузі, під Дебаль-
цевим. Був Великдень, ми сіли їсти, 
це було о 5-й ранку, по-моєму. Після 
служби нічної всі причастилися. Ми 
сиділи, і фотограф, який забув фото-
апарат, і на вулицю не можна було 
виходити, він робив фотографії на 
Polaroid. Він каже: ви сидите як на 
Тайній вечері, ви могли б розвер-
нутися трошки? Ми розвернулися, і 
вони потім фотошопом якість дотяг-
нули. Фотограф каже: вас 12, а не 13. 
Я кажу – ні, нехай нас залишається 
12, тому що будуть казати, що хтось 
із офіцерів Іуда, а в українській ар-
мії Іуди бути не може. Друге, у мене 
було питання, ну, я ж священник, і я 
можу бути на місці Христа, і це логіч-
но так є, і для мене це добре. А третє, 
я знав, що брат фотографа є одним 
із фундаторів греко-католицької 
церкви та автокефальної церкви Ки-
ївського патріархату, – я думаю, що 
ніхто людину, яка допомагає гроши-
ма церкві, не буде тролити. І я кажу 
– фотографуй, і була зроблена ця 
фотографія. Так, ми її зафотошопили, 
художньо оформили, попрацювали 
над нею, обличчя там такі неякісні, 
тому що вона витягнута з комп’юте-
ра.

– Скажіть, а як зараз відбува-
ються ваші служіння, є якась пері-
одичність, ви приїжджаєте і слу-
жите...

– Я написав на Фейсбуці, де мій 
храм. Локації мого храму – у вій-
ськових наметах, на опорному пунк-
ті, десь у донецьких та луганських 
степах, де хлопці несуть службу, в 
дорозі. Мій храм може бути на тра-
сі Одеса–Чоп, де на заправці я спо-
відую безхатька, потім ми п‘ємо чай 
з пиріжками, я віддаю йому свою 
куртку, щоб він не змерз, і їду далі. А 
часом мій храм – на Хрещатику, де я 
зустрічаю знайомих, і наша розмо-
ва переходить у щиру сповідь. Мій 
храм – в курилці Veterano Pizza, де 
збираються усі свої, побратими. Ми 
говоримо про Бога всюди: в кав‘яр-
ні, барі, аеропорту, лікарні, в Домі 
Марфи і Марії, центрі для ВІЛ-пози-

тивних людей, які й досі страждають 
від стигми та дискримінації, в Шелте-
рі Святої Ольги, де живуть жінки, які 
постраждали від насилля.

Була також історія з Дебальцево-
го. Зі мною їхав військовий лікар, і він 
був парафіянином Московського па-
тріархату, і каже: знаєте, я рік не при-
чащався, я соромився до вас при-
ходити, бо ви з Київського. І тепер, 
мовляв, шкодую про це. А я кажу: а 
що, я ж бачу, що не причастився. І 
зупиняємо машину, і прямо в полі я 
для нього служу коротку службу, він 
причащається. А потім розплакався, 
обняв мене: дякую, я радий, що по-
бачив вас, бо рідна церква мене зра-
дила. Він із Житомира, цей доктор. 
Зараз ходить у наш храм.

– З Моспатріархату зараз хо-
чуть бути капеланами, в 2014-му 
не дуже хотіли. А на них є попит 
в армії?

– Ні. Я вам хочу сказати, що, на-
приклад, якщо взяти мою бригаду, 
то перше буде питання до священ-
ника – з якої він церкви? Якщо це 
буде священник з Московського па-
тріархату, його просто не приймуть. 
Зараз хлопці всі обізнані, вони зна-
ють, що, скажімо так, ми страждали 
від московських священників.

– Це вже під час війни?
– Під час війни. Вони брали в по-

лон священника з автоматом, місце-
вого.

– Як вони зрозуміли, що він свя-
щенник?

– Ну, коли він потрапив у полон, 
він кричав: не бийте мене, я священ-
ник.

– І його не відлучили від церкви, 
не заборонили за автомат?

– Ми не знаємо.

– Ясно. Скажіть, після Томосу 
на Херсонщині, де ви жили, щось 
змінилося у ставленні до церкви?

– Я не знаю, я виїхав з Херсонщи-
ни після переходу, і мене запросив 
тоді патріарх Філарет заснувати й 
очолити Синодальне управління 
соціального служіння Елеос, зараз 
воно так само і називається. Я хотів 
створити щось на зразок місії, яка є у 
католиків – Каритас. І в мене, здаєть-
ся, вийшло. Я задумую проєкти, по-
чинаю їх робити, а потім під це зна-
ходяться ресурси. Те, що суспільству 
важливо, – те церква повинна зро-
бити. Я хотів, щоб Церква відкрила 
шелтер ще п’ять-десять років тому. 
Адвокатував це у Фонді Відроджен-
ня зі своїми друзями десь три-чоти-
ри роки – що саме в релігійних ор-
ганізаціях повинен бути якісніший 
прихисток для жінок, який буде від-
повідати всім міжнародним стандар-
там, усім правилам, нормам. Що буде 
абсолютно безбар’єрним, він буде 
краще, ніж державний і там будуть 
приймати будь-яких жінок. У нас у 
шелтер може жінка потрапити в ста-

ні алкогольного сп’яніння чи нар-
котичного, тому, що до цього може 
спричинити насилля. Принаймні, 
перший раз можна прийняти. Бо ми 
– це церква відкрита, яка – справж-
ній прихисток.

– Як у шелтері справи?
– Зараз у нас там проживає 9 жі-

нок, 11 дітей, близько 8 жінок уже 
випустилися з гарними історіями.

– Куди вони випустилися?
– Пішли в життя. Тобто вони у нас 

побули, їхнє життя змінилося, і вони 
зараз живуть. Для мене важливо 
навіть, якщо б ми одній тільки допо-
могли. Але за такий короткий час ві-
сім – для мене це велика цифра.

– Сьогоднішня ситуація з УПЦ 
МП. Ми всі сподівалися, що вони, 
умовно кажучи, перебісяться, піс-

ля того звикнуть, що ми все одно 
поруч служимо. Але ж ви бачите, 
що поки що нічого не виходить. 
Яким ви бачите наш процес діало-
гу?

– Я розумію, що це процес довгий. 
Тому що Москва буде опиратися до 
останнього, вона буде купувати ар-
хієреїв, священників, впливових лю-
дей, місцевих бізнесменів. Я просто 
пам’ятаю слова, коли переходив в 
українську церкву, свого благочин-
ного. Він мені казав: все повернеть-
ся, ти робиш помилку. А я розумів, 
що помилка – залишатися. Але тоді 
у них був розрахунок на старе життя, 

а зараз – є страх, страх визнати свої 
помилки. Тому що протягом неза-
лежності України московська церква 
звинуватила клір і вірян автокефаль-
них церков у всіх гріхах, мислимих та 
немислимих. Тож сьогодні прийняти 
нас – це визнати в собі свої помилки, 
і проявити християнську любов і бра-
терство. А це також випробування.

Але Бог – він найкращий жар-
тівник. Коли вони казали, що от, ви 
– розкольники, ви такі-сякі, й якщо 
вас хоча б одна церква визнає, ми 
тоді з вами будемо спілкуватися. 
Але ж – визнала церква, і не одна, і 
канонічне право дозволяє, і народ... 
Але люди не вміють визнавати свої 
помилки. Це по-перше. А по-друге, 
я вважаю, що церкву слід називати її 
ім’ям. Я не бачу політичної волі влади 
на перейменування – а воно потріб-
не, щоб віряни розуміли, в яку цер-
кву вони ходять і для чого саме ця 
церква. І якби не було б Української 
церкви, не було б проукранських 
релігійних організацій, ми були би 
повністю вже окуповані. Сьогодні 
церква як інституція – це душа, це те, 

що оберігає нашу традицію і культу-
ру, те, що дає прихисток. І треба про-
сто це розуміти, розуміти кожному 
читачеві, який вас читає, кожному 
політику, кожному можновладцю. 
Церква буде зростати за рахунок на-
шої віри, добрих справ.

– Ви вірите, що будуть ще свя-
щенники переходити?

– Так, поступово будуть. Знаєте, 
на сьогодні я би далеко не всіх архіє-
реїв з МП хотів би бачити в новій цер-
кві. Я б не хотів, щоб владика Павло 
був нашим архієреєм. Я би не хотів (я 
чесно це кажу) бачити там багатьох 
єпископів Московського патріарха-
ту і священників. Якщо вони настіль-
ки глибоко не сприймають ані нашу 
церкву, ані українську ідею, то нехай 
вони залишаються там.

(...В кафе заходить та вітаєть-
ся чоловік у камуфляжній формі – це 
імам Саїд Ісмагілов. Отець Сергій 
просить його пару хвилин почекати 
– у них далі зустріч у Михайлівсько-
му).

– Скажіть, як ви співпрацюєте 
з імамом Саїдом?

– Ми разом ходили на безхатьків, 
ми їздимо на фронт, беремо участь у 
соціальних проєктах. Коли я приїхав 
у Київ, десь напевно рік часу – саме 
Арабський культурний центр на 
Дегтярівській, Саїд Ісмагілов та його 
мечеть кожного місяця перерахо-
вували мені 5 тис. грн на розбудову 
соціального служіння Київського 
патріархату. Я йому дуже за це вдяч-
ний.

– Як казав покійний Гузар: люди 
діляться не на конфесії, а на тих, 
хто любить Україну, і кому вона 
байдужа. Ваші бійці часто прича-
щаються?

– Коли я служив, то у мене в пара-
фії причащалися всі. Я завжди казав: 
якщо хтось не причащається, зна-
чить він не з нашої парафії. У мене 
був, я так жартую, шмемнівський 
гурток, де була необов’язковою спо-
відь, якщо ти приходиш на літургії 
– ти причащаєшся. Апостол і Єванге-
ліє у мене читали парафіяни. І зараз 
так. Зараз офіцери читають. Подячні 
молитви ми читаємо разом. У Херсо-
ні в мене була служба під бандуру, 
під волинку навіть колись.

– Колись казали, що Київський 
патріархат, куди ви спершу пере-
ходили, він, мовляв, відсталий, не 
дуже освічений... Ви цього не відчу-
вали, що у них брак освіти?

– Знаєте, брак освіти в суспіль-
стві – це по-різному буває. Є освічені 
священники, є неосвічені. Для мене 
головне, що на той час у Київському 
патріархаті були віруючі люди. (Апо-
столи теж були неосвіченими). Вони 
віруючі, вони служать своїм людям, 
вони жертовні, й я відчуваю тут ду-
ховне братерство. Це мої брати.

– Ви чекали Томос?
– Я знав, що це відбудеться. Я 

прийняв це – як те, що повинно було 
відбутися і відбулося. Я навіть не був 
тоді на площі Софійській. Я бачив це 
в онлайн-режимі й робив якийсь там 
черговий проєкт. Для мене головне 
– визнання нашого народу. 

Розмовляла Лана Самохвалова, Київ
Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.ua/

rubric-society/3316902-)
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Ми говоримо про Бога всюди: в кав‘ярні, барі, 
аеропорту, лікарні, в Домі Марфи і Марії, центрі 
для ВІЛ-позитивних людей, в Шелтері Святої Ольги, 
де живуть жінки, які постраждали від насилля
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Про графічний дизайн як части-
ну візуального мистецтва, а 

також про книжки як медіа та дже-
рела оптимізму Тиждень поспілку-
вався зі швейцарським графічним 
дизайнером Йонасом Фьоґелі, 
головою журі конкурсу «Найкра-
щий книжковий дизайн-2021», 
який відбувся в рамках цьогоріч-
ного Книжкового Арсеналу.

Йонас Фьоґелі народився у 1979 
році в Цюриху. Швейцарський гра-
фічний дизайнер. Із 2008 року є 
співзасновником та президентом 
Hubertus-Design-Group. Професор 
видавничого дизайну в Кантональ-
ній школі мистецтв у Лозанні (ECAL, 
2003–2013). З 2013 року очолює фа-
культет візуальних комунікацій у 
Мистецькому університеті Цюриха. 
Член Міжнародного об’єднання гра-
фіків. Лауреат численних нагород, 
як-от Шведської федеральної пре-
мії з дизайну, Golden Letter, золотої, 
срібної та бронзової медалей між-
народного конкурсу Most Beautiful 
Books of the World та інших.

– Книжковий дизайн часто ли-
шається в тіні, і до нього дуже 
рідко ставляться як до части-
ни сучасного візуального мис-
тецтва. Як вважаєте, чому так 
відбувається?

– Дизайн має службове призна-
чення, тому дизайнер наче перебу-
ває в тіні – у діаметрально протилеж-
ній ситуації, скажімо, ніж письменник 
чи художник, на якого спрямоване 
світло софітів і вся увага. Книжковий 
дизайн слугує тому, щоб найкраще 
передати контент певної книжки. 
Це може означати, що ви просто не 
помітите дизайну. Наприклад, ви 
читаєте роман, який виявляється за-
хопливою історією, проте ви мало 
думаєте про те, як його оформлено, 
бо це щось другорядне, майже неви-
диме. Звичайно, може бути й по-ін-
шому, коли у вічі впадають недолад-
но обрані шрифти, кегль, верстка – і 
читання стає дискомфортним. Але в 
такому разі йдеться про невідповід-
ний дизайн. Мене часто запитують, 
що таке хороший книжковий дизайн? 
Напевне можу сказати таке: хороший 
книжковий дизайн завжди щось дає 
читачеві, а не забирає в нього.

– Хороший книжковий дизайн 
– це лише про естетичний, чи та-
кож про утилітарний складник, 
про те, що дає змогу легко чита-
ти складні тексти?

– Є різні типи текстів, що стосу-
ються різних тем. Відповідно, вони 
мають абсолютно різний контент. 
Для мене як дизайнера не буває, 
так би мовити, хороших чи поганих 
текстів. Наприклад, підручник може 
бути оформлений дуже красиво. На-
віть якщо він має м’яку обкладинку, 
бо хороший дизайн не стосується 
лише твердих палітурок. Це може 
бути доволі дешеве і скромне у дру-
ці видання, яке слугуватиме потре-
бам свого контенту краще, ніж якесь 
витратне й дороге. Поезія – дуже 
складна для книжкового дизайну 
річ. Те, як її написано, як вона роз-
гортається у вигляді тексту, в цьому 
випадку визначальне. Так, можна 
обрати шрифт, його величину, але 
не можна змінити форму поетично-
го тексту, бо це даність, задум пое-
та. Багато хто думає, що створення 
галерейних арткаталогів дуже за-
хопливе й завжди супроводжуєть-
ся певним вау-ефектом. Але це не 
завжди так, бо галерейні каталоги 
мають типовий формат. Заз вичай 

ідеться про те, щоб найкраще пока-
зати певні витвори мистецтва, а на-
прикінці, можливо, все це супровод-
жуватиме невеликий, куций текст. 
Водночас є ще комікси, і це ще одна 
окрема історія. У моєму дизайнерсь-
кому агентстві ми багато працюємо 
над оформленням наукових видань 
і підручників. Вміщені туди тексти 
надзвичайно сухі – зазвичай ідеться 
про великий обсяг тексту й не дуже 
багато зображень. Проте є щось, що 
мені в них імпонує: зазвичай вони 
містять доволі багато контексту, 
різних шарів якого можна сягнути. 
Книжки, які мені подобаються най-
більше, – це своєрідні машини часу. 
Їх починаєш читати й забуваєш про 
плинність годин. Також мені подо-
баються книжки, які мають певну 
багатовимірність: їх можна почита-
ти, потім відкласти на певний час, 
а потім повернутися – і вони знову 

затягують. Або такі, у яких вистачає 
і тексту, й ілюстрацій, – у них можна 
пірнути з головою. Можливо, хтось 
згадає той момент, коли читав із ліх-
тариком під ковдрою, і це так захо-
плювало, що зникало відчуття часу 
– ми зачитувалися тоді до третьої го-
дини ночі. Тоді це було нормально. 
Хтозна, чи так буває сьогодні, бо діти 
й підлітки вже не читають, а радше 
грають у комп’ютерні ігри. Але для 
мене ці явища порівнянні: книжки, 
як і хороші комп’ютерні ігри, зму-
шують нас забути про час. Книжки 
– це своєрідні машини часу, і це те, 
що мені дуже подобається в медіа 
такого штибу. Пригадую, як у шкіль-
ній і університетсь ких бібліотеках 
знаходив книжки, де на порожніх 
задніх сторінках, на форзацах, був 
список усіх, хто колись брав їх почи-
тати. Сьогодні цих людей назвали б 
«ком’юніті», спільнотою, бо їхні імена 
давали цій книжці додатковий вимір 
життя. Це той ефект, якого сьогодні 
електронні медіа досягають набага-
то швидше і краще.

– Під час дискусії в рамках цьо-
горічного конкурсу «Найкращий 
книжковий дизайн-2021» ішлося 
про питання питомо українсько-
го стилю книжкового дизайну. На 
вашу думку, чи можна визначити 
такий стиль?

– Конкурс, про який ідеться, мі-
стив низку різних категорій, як-от 
дитячі книжки, академічні видання, 
графічні новели тощо. Такий конкурс 
у вашій країні ще дуже молодий, і 
одне з питань, яке на ньому цьогоріч 
порушили, справді полягає в тому, 
що таке питомо український стиль 
книжкового дизайну, питома україн-
ська ідентичність, і чи можна їх чітко 
визначити. Відбулося потужне об-
говорення, цікава дискусія. Скажу, 
що мені досить складно визначи-
ти, що ось звідси й аж доти йдеться 
про специфічно український стиль. 
Як на мене, у жодній країні, що бере 
участь у цьому конкурсі, таке зроби-
ти неможливо. Гаразд, можна запи-
тати, а що таке швейцарський стиль 
книжкового дизайну? Уже понад 60 
років у нас відбувається конкурс на 
найкращий книжковий дизайн, і, ціл-
ком припускаю, що за цей час можна 

було з’ясувати, що ж таке той швей-
царський стиль, які його риси. Але 
мені здається, що за весь цей час ми 
втомилися від рамок, від міркувань 
про те, чим є певний стиль, які його 
типові взірці.

Георгій Нарбут, Казимир Мале-
вич, інші великі імена в контексті 
українського книжкового дизайну 
важливі, але цікавіше, на мою думку, 
поговорити про нові тенденції, які 
окреслилися в цій галузі. Дуже ціка-
во побачити, що відбувається в ми-
стецтві, у книжковому ілюструванні, 
у фотографії та типографській май-
стерності. Це те, що ми оцінювали 
під час конкурсу. Також журі брало 
до уваги рівень книжкової продук-
ції: який папір було використано, як 
склеєно чи зшито книжку, чи зручно 
вона лягає в руку, м’яка чи тверда в 
неї обкладинка і з яких матеріалів її 
зроблено. Важили технічні деталі: 
який клей було використано, чи 
гарно книга розгортається, чи було 
використано техніку тиснення або 
якісь інші специфічні поліграфічні 
ходи. Надзвичайно приємно втіше-
ний тим, що під час конкурсного 
відбору мав шанс потримати в ру-
ках дуже гарно видані українські 
книжки з чудово дібраним папером, 
високою якістю друку тощо. Звичай-
но, як і в інших країнах, було багато 

того, що можна назвати стандарти-
зованою продукцією. Думаю, річ у 
тім, що конкурс на найкращий книж-
ковий дизайн в Україні ще вельми 
молодий. Зі збільшенням кількості 
таких ініціатив, фестивалів та інших 
заходів зміниться культура підходу 
до того, якими можуть бути книж-
ки та їхнє оформлення. Це може 
додати наснаги експериментувати, 
потрохи розсувати межі того, які 
матеріали можна використовувати 
для створення книжок, як підходи-
ти до їх оформлення тощо. Одним з 
важливих наслідків цього може ста-
ти відродження книжки як одного з 
видів медіа.

– У чому, на ваш погляд, поля-
гає унікальність книжок як форми 
медіа? Чому вони не втрачають 
своєї актуальності як інстру-
мент передачі інформації навіть 
у цифрову добу?

– Маємо не забувати, що перше 
медіа – це слово. Щоб його переда-
ти не тільки усно, слово потрібно 
написати або надрукувати. Найкра-
щим знаряддям для цього досі зали-
шається книжка. Думаю, саме тому 
ми друкуємо так багато, як ніколи 
раніше. Ось такий парадокс. Є дещо 
унікальне у книжках як медіа, бо 
передусім вони є накопичувачами 
знання.

Водночас у царині книжкового 
дизайну відбуваються зміни. З од-
ного боку, книжки стають певними 
аксесуарами. Часто вони можуть 
бути дуже дорого надрукованими, з 
надрозкішним дизайном – це один 
з наявних шляхів розвитку книж-
кового оформлення. З іншого – є 
протилежна течія, коли книжки ви-
пускають дуже малого формату, ви-
користовуючи найпростіший папір 
тощо. Такі книжки не потребують 
гламуру, тому й залишаються макси-
мально скромними. Їх дуже цікаво 
побачити, бо навіть такі видання ма-
ють потенціал завойовувати призи 
на конкурсі книжкового дизайну.

Якщо говорити про українську ди-
тячу книжку й освітню літературу, то 
можна звернути увагу на певну тра-
дицію. Кожна країна має відмінності 
в ландшафті свого книжкового ди-
зайну. Наприклад, у Швейцарії майже 
відсутні дитячі книжки на конкурсах 
з книжкового дизайну – ми маємо 
специфіку власного книжкового рин-
ку та культури. Багато дитячих кни-
жок Швейцарія імпортує. Водночас 
є великий сектор видань про мис-
тецтво, архітектуру та фотографію, 
наукових видань. Якщо говорити 
про експериментальний книжковий 
дизайн, то виявляється, що ця сфера 
насправді експериментами не рясніє.

– Що відбувається з книжковим 
ринком, коли відсутність певного 
сегменту літератури виправдо-
вують відсутністю попиту, тим, 
що ці книжки ніхто не купувати-
ме? Такий підхід хоч якось себе ви-
правдовує?

– Робити щось лише заради гро-
шей чи вигоди – небезпечна тенден-
ція. На це є пояснення культурниць-

Йонас Фьоґелі:
«Якщо ви вважаєте, що не варто 

видавати певні книжки, бо їх ніхто 
не купить, ви втрачаєте багато шансів»
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кого ґатунку: освіта завжди передує 
економіці. Якщо ви вважаєте, що не 
варто видавати певні книжки, бо їх 
ніхто не купить, ви втрачаєте багато 
шансів. Можливо, є сенс створювати 
нові ринки та попит на певні книж-
ки. Освіта є одним зі шляхів до цього. 
Повторю, що вона має завжди пере-
дувати економіці. Проста констата-
ція факту, що певного ринку книжок 
немає, – не вихід. Можливо, треба 
змінити підхід, скажімо, створити 
певний книжковий ринок, сформу-
вати попит на певні видання. Не заб-
уваймо, що ринок цей має здатність 
зростати, ставати великим.

– Час, у якому живемо, не дає 
значних підстав для оптимізму, 
але ставить питання, де шукати 
його джерела. Чи можуть книжки 
стати джерелом оптимізму?

– Основною темою цьогорічного 
Книжкового Арсеналу було питан-
ня щодо вимірів оптимізму та скеп-
тицизму, і я намагався спрямувати 
свій виступ у цьому напрямі. Власне, 
звідси взялася перша частина наз-
ви мого виступу під час фестивалю: 
«Книжки живлять оптимізм». Проте 
вона має ще й другу частину, таке 
собі довге речення. Звучить воно 
так: «Факт, що ці сторінки пришвид-
шують серцебиття, змушує мене 
хвилюватися щодо моїх пріоритетів 
у житті». Це висловлювання мені 
дуже подобається, але його вига-
дав не я. Вислів належить одному з 
шанувальників нашої роботи, який 
погодився, щоб я його процитував. 
Я декілька разів дискутував зі своїми 
друзями та студентами про те, що ж 
змушує моє серце битися частіше, 
коли я бачу певні книжкові сторінки. 
Думаю, йдеться про такі сторінки, 
на яких оптимально переплетено 
книжковий дизайн і контент, коли 
вони стать єдиним цілим. Такий 
ефект є ознакою того, що дизайн як 
такий відбувся.

Нещодавно ми з колегами в 
Hubertus-Design-Group розробля-
ли дизайн книжки про дата-центри 
Швейцарії. Ідеться про доволі по-
тужну інфраструктуру, що розви-
вається в моїй країні. Маємо багато 
старих військових бункерів, які вже 
не використовують за прямим при-
значенням, і які великі технологічні 
компанії перетворили на свої да-
та-центри. У цій книжці є сторінка зі 
змістом. Цю сторінку зроблено так, 
що я відчуваю глибокий захват, коли 
її бачу, бо її оформлено дуже вдало, і 
це оформлення корелює з тим, про 
що йдеться в певній частині книж-
ки. Наведу інший приклад. Я вели-
кий фанат книжкових покажчиків. 
Те, як їх оформлено з погляду типо-
графії, може бути виявом чистої кра-
си. Можливо, все це звучить доволі 
дивно, але я кажу про частину свого 
життя.

– Віддавна читачі книжок на-
магалися свідомо чи несвідомо 
залишати на берегах книжок і на 
вільних від тексту місцях власні 
ремарки, записи, малюнки тощо. 
Чи мають такі сліди читаць-
кої присутності якусь додану 
вартість? Чи можуть вони бути 
цікавими для книжкових дизай-
нерів?

– У книжковій термінології ми 
доволі часто говоримо про береги, 
поля. Це релікт, який зберігся в книж-
ках з дуже давніх часів. Коли монахи 
переписували книжки в скрипторіях, 
скажімо, перекладали певні тексти, 
то лишали собі простір на полях 
для певних власних записів, які до-
повнювали аранжування основного 
тексту. Сьогодні ці сторінкові про-

стори по-новому переосмислюють і 
використовують. Часто буває так, що 
певна книжка стає цілісною тільки 
тоді, коли її читач або читачі щось до 
неї від себе додають, скажімо, якісь 
записи чи ремарки на полях. Часто 
в середовищі видавців і книжкових 
дизайнерів відбувається дискусія 
довкола того, які матеріали викори-
стовувати під час створення певного 
поліграфічного продукту, книжки. Є 
ті, що використовують ламінування, 
щоб зробити книжку витривалішою. 
Мені такий підхід не імпонує. Мене 
приваблюють книжки, по яких вид-
но, що їх читали. Вони навіть можуть 
розвалюватися від того, що часто по-
трапляли до людських рук, але лише 
в такому разі книжка є інструментом, 
знаряддям, яке людина використо-
вує для своєї мети. Так, вони можуть 
бути замацаними, їхні сторінки сто 
разів загнутими в різних місцях і по-
жовклими. Але цей ефект створює 
красу старіння книжки. Сьогоднішні 
тенденції до створення книжок на 
просякнутому різними хімікаліями 
папері, ламінування, використання 
матеріалів, завдяки яким на книж-
кових обкладинках не залишається 
слідів від пальців, – це все трохи див-
на для мене ситуація.

– Поруч з цим специфічно книж-
ним явищем залишається явище 
палімпсесту. Чи набуває це явище 
нових обрисів у сучасну цифрову 
добу?

– У цифрову добу палімпсест 
набуває трохи іншого, ніж раніше, 
вигляду. Це можна легко побачити 
у сфері електронного публікуван-
ня. Електронні книжки ще не посі-
ли того місця, яке могли б. Поки що 
в процесі розробки перебувають 
цифрові застосунки, які могли б до-
помогти читачам одного й того са-
мого тексту контактувати між собою, 
лишати записи на полях, доступні 
для прочитання іншими читачами 
цієї книжки чи тексту. Такі речі мог-
ли б стати справжніми перевагами 
електронного публікування, про-
те сьогодні чомусь ніхто їх масово 
не використовує. Такі інструменти 
могли б дати читачам досвід багато-
вимірного читання, такий недосяж-
ний для паперових книжок.

– Якими є сучасні підходи до ди-
зайну артбуків? У чому специфіка 
оформлення таких видань?

– Варто почати з того, що маємо 
провести певне розрізнення, що є 
що. Є видання про мистецтво – на-
приклад, галерейні каталоги або 
ті, що оповідають про модернізм, 
імпресіонізм тощо. Також є книжки 
як мистецькі об’єкти – це витвори 
певних митців, часто у співпраці з 
книжковими дизайнерами. Як на 
мене, перше і друге – це різні речі. 
Тренд, коли митці самі публікують 
свої книжки, які насправді є твора-
ми мистецтва, стає дедалі популяр-
нішим. Мені цікаво, як у рамках цих 
двох явищ змінюється типологія під-
ходу до дизайну тексту, як розширю-
ються його рамки. Маю на увазі не 
видання, у яких є текст, що відкри-
ває книжку, а за ним уже йдуть якісь 
пронумеровані зображення й усе. 
Мені імпонують видання, де наратив 
чи драма книжки сягають своїх меж, 
де їх винайдено по-новому. Оце над-
звичайно цікаві випадки. Наголошу, 
що часто такі видання постають, 
коли існує тісна співпраця авторів, 
видавців та книжкових дизайнерів. 

Автор: Ганна Трегуб
Джерело: Український Тиждень 

(https://tyzhden.ua/Culture/253002), Матеріал 
друкованого видання № 36

Грузинська гросмейстерка подала 
на Netfl ix до суду за сексизм і 

брехню в «Ферзевому гамбіті»
Радянська і грузинська гросмей-

стерка Нона Гапріндашвілі 
подала до суду на стрімінговий 
сервіс Netfl ix через фразу, яка зву-
чить в останньому епізоді серіалу 
«Ферзевий гамбіт». Вона вимагає 
виплатити п'ять мільйонів доларів 
компенсації, повідомляє Deadline.

Так, в серіалі, під час вирішаль-
ної гри Бет Гармон з радянським 
гросмейстером звучить фраза 
«Єдине, що незвично в ній, це її 
стать, але навіть це не унікально 
для Росії. Є Нона Гапріндашвілі, але 
вона чемпіон світу серед жінок і ні-
коли не грала з чоловіками».

«Гапріндашвілі - піонер жіно-
чих шахів і улюблена всіма ікона в 
її рідній Грузії. Протягом своєї дов-
гої кар'єри вона виграла багато 
чемпіонатів, здобула перемогу над 
одними з кращих гравців-чолові-
ків і була першою жінкою в історії, 
яка отримала статус міжнародного 
гросмейстера серед чоловіків», - 
йдеться в позові, поданому до суду 
Каліфорнії.

Адвокати гросмейстерки також 
заявили, що «твердження про те, що 
Гапріндашвілі ніколи не грала з чо-
ловіками, є явно хибним, грубо сек-
систським і принизливим». Станом 
на 1968 рік, в якому відбувається дія 
останнього епізоду серіалу, Гапрін-
дашвілі зіграла з 59 гравцями-чоло-
віками, з 28 з яких в ході паралель-
ної гри. Серед них були мінімум 10 
гросмейстерів тих часів, включаючи 
Драголюба Велимировича, Свето-
зара Глігоріча, Пауля Кереса, Бояна 
Кураіци, Бориса Спаського, Вішвана-
тана Ананда і Михайла Таля. Останні 
троє також ставали чемпіонами сві-
ту в ході своєї кар'єри.

«Netfl ix нахабно і свідомо збре-
хав про досягнення Гапріндашвілі 

з дешевою і цинічною метою «роз-
дути драму», створивши враження, 
ніби його вигаданий герой зумів 
зробити те, що не зробила жод-
на інша жінка, включаючи Гапрін-
дашвілі. Таким чином, в історії, яка 
повинна була надихнути жінок, 
показуючи молоду жінку, яка зма-
гається з чоловіками на вищих рів-
нях світових шахів, Netfl ix принизив 
єдину справжню жінку-першопро-
хідця, яка насправді стикалася з чо-
ловіками і перемагала їх на світовій 
арені в той же період часу», - йдеть-
ся в позові.

У ньому також наголошується, 
що Гапріндашвілі намагалася зв'я-
затися з Netfl ix безпосередньо, щоб 
виправити ситуацію, але отрима-
ла відмову. У стрімінговому сервісі 
прокоментували позов, заявивши, 
що «глибоко поважають Гапрін-
дашвілі», але вважають її «твер-
дження безпідставними» і готують-
ся захищатися в суді.

Семисерійний серіал розповідає 
про Бет Гармон, яка почала грати в 
шахи в дитинстві, перебуваючи в 
притулку для дівчаток. Вона з рока-
ми відточує свої професійні навички, 
а також бореться зі схильністю до 
алкоголю і транквілізаторів. Головні 
ролі виконали Аня Тейлор-Джой і То-
мас Броді-Сангстер. На Netfl ix серіал 
вийшов 23 жовтня 2020.

Консультантом серіалу був 
гросмейстер Гаррі Каспаров. Для 
фінальної гри Бет з радянським ша-
хістом Василем Боргова Каспаров 
вибрав реальну партію українсько-
го шахіста Василя Іванчука з амери-
канцем Патріком Вольфом.

Джерело: Дзеркало Тижня 
(https://zn.ua/ukr/CULTURE/hruzinskij-

hrosmejster-podala-na-netflix-v-sud-za-seksizm-i-
brekhnja-v-ferzevij-hambit.html) 

Фото: Дзеркало Тижня
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Від редакції: 

Роман «Соратник» і його 
глава - «Есей Джорджу 

Орвеллу» - запрошують 
Читача на закриту для того 
територію медичного світу, 
показуючи хірургію та 
людей, які там працюють, 
без прикрас. Незважаючи 
на великий масив худож-
ньої літератури на медич-
ні теми, презентований 
роман безпрецедентний. 
Ще ніхто не змальовував 
медичну реальність так 
відверто і жорстко, пока-
зуючи, як під машкарою 
янгольського співчуття по-
всюди розквітли жадоба, 
лицемірство, злоба і під-
ступність. Настільки точно, 
глибоко та, місцями, тонко 
описати реалії української 
медицини можна лише з 
середини. Власне сам ав-
тор є відомою та масштаб-
ною постаттю в україн-
ських медичних колах. 

***
Містере Джордже Орвел-

ле! Даруйте, що пишу Вам, 
ні, ні подумайте, не «Листа в 
нікуди», а з приводу Вашого 
Есею різних літ. «Як умира-
ють бідаки». Що-
правда, за Вашої 
доби один росій-
ський хірург доли-
стувався з англій-
ським послом, 
начебто скаржа-
чись. Це було якраз у соро-
кових роках двадцятого сто-
ліття. Але ж він був не тільки 
філантропом, але й справді 
знаменитим маестро, тому 
викрутився, ледве живим і 
лишився. Але до нас нещо-
давно прикотила демокра-
тія. Говори, скільки хочеш, 

щоправда, за «базаром» ліп-
ше стежити, а то теж можна 
зуби втратити. Але вони й 
так на клинку, тож…

Як ми лікуємо бідарів?
А ми в марлевій масці, 

тож нашої міни при поганій 
грі не видно. Воістину геро-
їчний фах медичного праців-
ника – нескінченно слугува-
ти людству. Як багато слів та 
слів і сказано, і викладено 
на різній товщині та різного 
формату друкованого арку-
ша. Справедливо, до глиби-
ни душі. Ридати кортить або 
краще кортить поплакати. 
Але жилетки вийшли з моди. 
Так що ж ізнову сталося на 
межі століть у «рідній нень-
ці»-Україні?

Містере Орвелле, Ви пи-
шете, що втекли, будучи 
пацієнтом, зі шпиталю «Х». 
У 1929 році це було. Шпи-
таль розташовувався, ні, не 
в Англії, а, на Ваше нещастя 
(у черговий раз у подорожах 
здоров’я підвело), був у п’ят-
надцятому окрузі Парижа. 
Так я Вам поспішаю повідо-
мити, що якщо, 70 років по-
тому, забіжите до нас, через 
дорогу, до шпиталю «N», а 
попросту «Архіпелагу», кра-
ще одразу вихиліть чарчину.

Як наші бідарі вмирають, 
ліпше не кривитиму душею. 
Не знаю, оскільки здебіль-
шого вони стали вмирати 
вдома. Звісно, про деяких, 
так десятків зо п’ять за ці 
роки, знаю. Але це іншим 
разом. А от як їх лікують, 
бачу щодня, коли на роботу 

ходжу. Краще на неї не ходи-
ти. Я відчуваю, що точно, як і 
Ви, сам зляжу, і не повірите, 
радше точно до такої самої 
палати-камери, як і Вам, міс-
тере Орвелле, колись дове-
лося. Але камера ця у нас 
має номер – чотирнадцятий.

Бідар, він скрізь бідар, 
і в Парижі з Лондоном, і у 
стольному нашому граді або 
в Москві сусідській. Воно і 
зрозуміло, за Вашого часу 
Європою бродив привид ко-
мунізму. У наш час Європою 
і всім світом порозбрідали-
ся «наші гроші». Перебігли з 
ощадкнижок наших грома-
дян як таргани, порозбріда-
лися без митниці в офшори 
і бродять собі. Щоправда, у 
56% громадян нашої країни 
чи, може, дещо більше, «гро-
ші» потрапили до пасток і 
перетворилися на лавешки 
в кубушці. П’ятипроцентни-
ки стали в тяжі нулями. У них 
навіть очі покруглішали. Їм 
класно. Якщо до ока поро-
шинка залетить – на них уже 
чекають з величезним при 
тому нетерпінням або нові 
«держ» чи приватні суперлі-
карні. Щоправда, і там через 
порошинку, але за дуже ве-
ликі «лавешки», пам’ятаєте, 

як у Вашому питанні соціа-
лістам, «чому вони не вірять 
у щастя», можуть іноді купи-
ти головне задоволення раю 
– дивитися на муки страдних 
у пеклі.

Та що там казати, он аме-
риканці незабаром Сатурн з 
Юпітером окупують, щó їм до 

бідарів. У вересні 2003 року 
пробний камінець кинули. 
Хотіли, мабуть, спочатку в 
супутник Європу потрапити, 
але вона крутиться швидко 
по орбіті, потрапили в Ірак.

А що у нас майже весь 
народ бідар, він сам і гадки 
не має. Щоправда, Господи 
борони, бідарю захворіти, 
краще одразу вмерти і не 
мучитися. Відважні так і ро-
блять або ті, у кого на про-
їзний квиток грошенят не 
лишилося. Адже бідар біда-
рем, а без грошенят до шпи-
тальки все одно йти нема 
чого. Якщо бідар іще дихає, 
дешевше до Лаври через 
Дніпро переміститися до 
мощів пресвятого Агапіта 
Печерського. У печеру до 
нього не глибоко, а на вході 
до Лаври всього 15 гривень 
візьмуть. Ну, а якщо дихати 
припинив, то й фінансові 
проблеми відпадуть. Може 
душа бідаря злітати до ньо-
го в рай безкоштовно. Що 
безкоштовно, то це точно. 
Досі чутка розноситься, що 
Агапіт і уславився у Лаврі 
тим, що коли жив і лікував 
страдних вдало і грошей, 
Боже борони та вбережи, 
ніколи не брав. А навіть 

вони були йому 
потрібні? У Лаврі 
годували добре, 
хліба тоді в на-
ших краях завж-
ди вистачало. 
Бо ж земля у нас 

родюча, хлібом своїм аж до 
Бористена, а може, і далі ві-
дома була.

Ну, а якщо наш бідар ді-
стався нашої шпитальки 
на приймальний спокій, то 
йому теж квапитися не тре-
ба, хіба що за потребою. 
Клерк у реєстратурі у нас 

теж сидить, але нікого ні-
куди не водить, а посилає. 
Якщо правильно пошле, а, 
точніше, правильно клер-
ка зрозуміти, то бідар може 
все-таки на шпитальній ко-
йочці й опинитися. 

Вас, містере Орвелле, пе-
ред цим мили в лазні, то Вам 
поталанило. Вода, либонь, 
тепленька була, адже це Па-
риж. Нашому бідарю ліпше 
вдома в тазику санобробку 
пройти, але можна і у Дніпрі. 
Якщо до Дніпра не дотягне, 
то найближче від шпиталю 
«N» – озеро, окільцьоване 
територією очисного заводу 
з грізними обрисами кор-
пусів, схожими на саркофаг 
четвертого блоку Чорно-
бильської АЕС і окружною 
трасою. Вода там чиста, жод-
на живність не водиться. Ну, 
а чи випірне, чи не випірне з 
нього, бідар цього не знає, а 
йому і знати шкідливо. У да-
ній ситуації зайві знання – за-
йві клопоти та переживання 
для хворого організму. Цей 
гуманний аспект проблеми 
входить у комплекс питань, 
які складають лікарську та-
ємницю. Зате така саноброб-
ка безкоштовна, але трішки 
ризикова. А невеличкий 
стрес мобілізує адреналін і 
всі захисні сили організму, у 
тому числі махальні руками, 
типу «брас». Отакої! Бідар і 
не відає, що таким чином «на 
халяву» перший курс ліку-
вання відбувся.

У Вас, містере Орвелле, 
Ваш одяг відібрали і вида-
ли лляну нічну сорочку та 
короткий синій фланеле-
вий халат, капчики забули. 
Нашому бідарю таке й після 
Нового року не присниться. 
Таку одежину і штовхнути 
можна б, і на шприци заро-
бити. У нас в яких шарова-
рах прийшов, у таких і лягай 
або можуть вручити білизну 
Адама. Такий вигляд трико-
тажу для злидаря є поганою 
прогностичною ознакою. В 
Адамовому одіянні бідаря 
можуть швидко вкласти на 
візочку та накрити прости-
радлом, іноді з головою.

Судячи з того, що палати 
у шпиталі «Х» були довгими, 
щоправда, низькими та по-
гано освітленими, з трьо ма 
рядами койок, то на ша па-
лата №14 не була спотворе-
на новаторською архітек-
турно-будівельною думкою 
та напрочуд подібна до 
Паризького зразка. Хіба що 
тільки два ряди койок умі-
щується, але койочки теж 
стоять підозріло впритул 
одна до одної. Але це Вам 
не доброчинна нічліжка, 
не думайте. Хоча й бідарю, 
але вона теж грошенят кош-
тує, як за готельні послуги. 
Платити грошенята треба у 
страхову компанію масшта-
бу уїзної парафії з багатона-
дійною назвою «Гарантія», 
яка й розташовується у са-
мому шпиталі та якраз його 
власністю і є, а, утім, чиєю 
– це комерційна таємниця. 
Одним словом, якщо зли-

Есей Джорджеві Орвеллові
(уривок з книги «Соратник»)
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гадки не має. Щоправда, Господи борони, бідарю 
захворіти, краще одразу вмерти і не мучитися
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дар поліс купить, то віднос-
на гарантія в тім, що дощ на 
голову не поллється, нагорі 
ще поверх є, а стосовно гри-
пу, СНІДу та інших там боля-
чок гарантії й ВОЗ не дає. 

Бідарю в Адамовому оді-
янні, який простирадлом 
накритий з головою, замість 
багатолюдної камери №14, 
можуть запропонувати два 
варіанти – холодна, тобто 
ванна кімната, або окремо 
розташований будиночок у 
палісаднику. Цей будиночок 
дещо хмурненький. Це якраз 
для тих бідарів, про яких Ви, 
містере Орвелле, і писали. 
Холодна теж для бідаря не 
вельми вдалий варіант. Там 
можна відпочити дві години. 
Щоправда, для одного біда-
ря-постояльця, який особли-
во інфікований, головний і 
штатний, у шпиталі закон-
спірована саунка з басей-
ном. Але там найстрогіший 
карантин, і зазирнути туди 
можна лише з живим пивом. 
Можна з другом, який у хати-
ночці біленькій теж штатний 
і особливо інфікований.

Щодо запахів, містере 
Орвелле. Нехай буде Вам 
відомо – вони вічні. Витали 
вони у Вашій палаті, витають 
вони й понині, такого само-
го гидкого нудкого штибу. 
Це не страшно. Ми у масках. 
От погано професору. Він 
без маски ходить. Ось тому, 
мабуть, раз на тиждень 
його обхід і здійснюється. 
Професор – натура тонка, 
це ж Вам не бідар якийсь 
там. Йому тиждень треба 
для реабілітації нюхально-
го апарату. А апарат цей, 
маю Вам зазначити, завжди 
у порядку треба тримати. А 
як інакше! З-поміж бідарів у 
14-й камері може, випадко-
во, і середнячок опинитися. 
А його студенту віддавати 
на курацію з усілякими там 
інноваціями ніяк не можна. 
Навіщо ж тоді профі? Дер-
жава на них скільки витра-
тилася, скільки вклалась у 
метал орденний. Так це все 
для того, аби їм бідарів лі-
кувати? Помилуйте. Так уся 
«профі-сцура» перейде на 
«лису гуму»,

Студентів і у нас досхочу. 
Це святе. Молоде поколін-
ня необхідно ростити, воно 
у нас новим називається. 
Палата №14 для нового по-
коління просто полігон. Що-
правда, злидар не знає, що 
він на полігон потрапив, але 
йому, містере Орвелле, за 
нашого часу вже «банок» не 
ставлять. Один трилітровий 
слоїк під койкою стоїть, та 
й по всьому. Йому ставлять 
усе, будь-що і будь-куди. Як 
би там не було, а за вікнами 
ХХІ століття грянуло, нові 
технології пішли. А на кому 
їх апробувати? Бідарю ж це 
майже на халяву. От і торже-
ствує «синдром Евересту» 
– використовуй усе, що мо-
жеш, у благо вершини. Про 
всяк випадок для бідаря є 
холодна і будиночок у палі-
саднику.

На Вас, містере Орвелле, 
справило величезне вра-

ження цілковитої байдужості 
до Вашої думки, коли Вам 
«банки» ставили. Ні, цей де-
онтологічний гріх у нас уже 
ліквідовано. Нашому бідарю 
все розкажуть, усе покажуть 
і почім, іноді з-під поли, від 
серця відкраюючи, запропо-
нують. Адже бідар до камери 
потрапив, значить, вузлик 
маленький із «лавешками» 
є. настала пора його позбу-
тися. А щодо відсутності на-
віть найменшого натяку на 
стерилізацію «банок», то це 
Ви, містере Орвелле, дарма 
переймалися. Як показало 
життя, елітні шпитальні мі-
кроби інтелігентні та у бруді 
не живуть. А ті, які у бруді, 
вони теж бідні. А що бідний 
може заподіяти бідному? На-
їхати? Так він і бідний тому, 
що в нього сили катма або 
розуму. У нас так і кажуть: 
«Чому бідний – тому що дур-
ний, а чому дурний – тому, 
що бідний». Он як! Логіка!

Дуже співчуваю Вам, 
містере Орвелле, що після 
«банок» Вас одразу ж по-
частували гірчичною при-
паркою. Звичайно – це бо-
ляче. Але не забули ж про 
Вашу хворобу, комплексно 
непокоїлися. З прикрістю 
повідомляю Вам, що в наш 
прогресивний час одноком-
понентні методи лікування 
пережили себе, передусім 
як нерентабельні. Тому для 
нашого злидаря «гірчична 
припарка» «NEW»! – купив 
би, та «купила» нема. Вона 
високо модернізована, а, 
значить, витратна. Отри-
мання її залежить від вуз-

лика бідаря. Якщо він його 
ще не розв’язував, то можна 
дійти і до припарки, а якщо 
аналізи здав, то здав і вуз-
лик.

У палаті-камері №14 у 
нас бідарі сплять по-різно-
му, як на Дарницькому за-
лізничному вокзалі. Далеко 
в кутку можна і мертвим 

сном заснути, доки не знай-
дуть випадково. Хто ближче 
до виходу, у того перевага в 
кисні, але втрати в затишку. 
Бродить народ поночі, мор-
дується-нидіє. На вокзалі 
більшою мірою від нероб-
ства в сумному очікуван-
ні, бо ж у нас люди болящі. 
Для довгожителів камерних 
особливо привабливим не-
вдовзі стає костурний тупіт. 
Доки звикає, довгожитель 
уже не прокидається, але 
вві сні він начебто 
одразу мандрує 
до царства зуб-
ного болю. Якщо 
у палату клієнт 
із гангреною по-
трапляє, то вночі 
є шанс прокину-
тися від волань, у 
порівнянні з якими Річард 
Левове Серце просто шепо-
тів, або не заснути взагалі.

Такий закарбований у 
Вашій пам’яті, містере Ор-
велле, сніданок типу la 
soupe, для наших бідарів 
тепер депутатським зветься 
і рецептурним складом за-
лишається досі дивовижно 
схожим і стабільним, який 
такий популярним був би у 
шпиталі «Х». Париж завжди 
був законодавцем моди.

Інтерни, зграйки студен-
тів-медиків – усе це як і в 
колишньому Парижі, а от 
чорнобородих лікарів у нас 
зменшилося, бороди зголи-
ли, а нецензурність виразу 
їхніх облич лишилася. Як же? 
Чого всміхатися тому паці-
єнту-бідарю, хто не платить, 
або який замало платить? 

Його тільки в експонати для 
інтернів і зграйок студен-
тів-медиків пришпандорити 
й можна. Спробуйте в будь-
якій крамниці щось купити 
без грошей. Які обличчя 
продавців і охоронців Ви 
побачите? Отак і в нас.

Звісно, містере Орвелле, 
Ви маєте рацію, у загаль-

ній палаті типу №14 можна 
побачити різні жахіття, які 
навіть для бідаря здадуть-
ся в дивовижу. Люди, як і 
раніше, порою вмирають, а 
от що при їхній смерті ніхто 
не присутній, з цим погоди-
тися не можна. Увесь склад 
палати цей процес спосте-
рігає з інтересом, як у зграє, 
і кожний сумно думає про 
своє, нібито приміряючи фа-
тальну сорочку на себе. На 
бідарських обличчя завжди 

печаль, але за таких хвилин 
вона особливо глибока та 
осмислена. Я помітив навіть 
певну філософічність такої 
печалі.

А от медсестри, як у Ва-
шому спостереженні, місте-
ре Орвелле, в основній масі 
такі самі милосердні та по-
кладливі, і тупуваті бувають, 
але світлин нашого прези-
дента, як в Англії Королеви, 
на камін не ставлять. Вони 
віддають перевагу зеле-
ному лику президентів на 
хрустких банкнотах у своїх 
гаманцях. А де їх брати? Це 
з їхньою зарплатнею, та і в 
бідаря що взяти? Тож, якщо 
придивитися до очей мед-
сестер, то вони теж порою 
засмучені та задумливі, 
особливо в незаміжніх. Так 
закрадається підозра, що 
між чергуваннями в декого 
з них інший фах наявний, 
який з-поміж бідарів не має 
популярності.

Так. Виходить сумна наша 
шпитальна пісня. Співали її 
в Парижі, виходить, що спі-
ваємо ми її й зараз з одним і 
тим самим мотивом. І мотив 
цей придуманий для біда-
ря та залишається він не-
змінним. Середняк і 5-про-
центники – це інша річ, там 
мотив інакший. Це інші со-
ціальні верстви суспільства. 
Про них пишуть і показують, 
говорять і блягузкають-пліт-
кують. А от бідар нікому не 
потрібен. Але бідар – це теж 
верства, а слова з пісні не 
викинеш, пісні не буде. Сум-
но, що так було в усіх реаль-
но відомих нам історичних 
епохах. Виходить, що наяв-
ність у суспільстві бідаря – 
це закономірність, від слова 
закон. Який це закон?

А ніхто точно не знає. 
Знане одне, що це не випи-
саний закон поганий, але 
той, який реально чинний. 
Авжеж, бідар здебільшого 
змирився з об’єктивною 
реальністю сьогодення. Він 
лише питально дивиться 
на громаду та, утративши 
віру в її поводирів, сподіва-
ється на Всевишнього. Але 
виявляється, що бідар – це 
ж не дно суспільства. На дні 
його перебуває верства же-
браків і занепалих. Серед 
них особливо вирізняються 
бомжі.

Це не бідарі – це зде-
більшого зухвалі нехлюї та 
нероби, які хіба що потруж-
далися, так це народитися. 
Вони, як у відомій нам байці, 
улітку роздолля, а зимувати 
десь треба. Щойно вітер-сі-
вер по лівому березі Дніпра 
подув, наш бідар утрачає 
шанс прилягти на койочку 
в палату № 14, адже вона 
виявляється дуже підхожою 
місцевим бомжам як барліг. 
Отже, з’явився конкурент. 

Вони й ведмедя 
знайшли, який 
цей барліг ви-
биває підсилено 
й на вході його 
квитки роздає, 
та так, що, ба-
чця, для себе 
теж містечко 

притримує. А раптом його 
банк обвалиться або ман-
дат депутата у тролейбусі 
витягнуть. Радили банкіру 
недержавний барліг зако-
тити, використовуючи ре-
зервний фонд свого банку. 
А от і ні! Державний барліг 
тепліший. Свій газифікувати 
треба, комунікації там усіля-
кі. Словом, ліпше табличку 
навісити і оголосити мора-
торій. Колгоспу – колгосп-
не. А колгоспне ж – тю-тю 
в пастку, ах!, і «лавешками» 
плескає в офшорі досі.

От і замкнене коло. Збе-
рімо на новий колгосп, кри-
чить депутат із броньовано-
го джипа та пургу з туманом 
пускає. А туман чомусь «че-
ремшиною» пахне, а вона, 
як відомо, рослина ліку-
вальна, на психіку діє. Тому 
всі слухають, як паралізова-
ні, а заперечити не можуть. 
І бомж урочисто у брудних 
шароварах уже на койочці.

Тому, містере Орвелле, 
моя Вам порада: узимку че-
рез нашу дорогу не стри-
байте. Одягайтеся тепліше, 
купіть у росіян валянки і ті-
логрійку. Разом із малиною, 
але обережно, дозовано, 
класно допомагає. Так до 
весни, доки бомж головний, 
адже наш бідар теж удома, 
дотягнути можна. Словом, 
щойно навесні бомж зва-
лить, при цьому не влашту-
вавши пожежі, з’явиться 
шанс потрапити, у порядки 
вишикуваної черги, на курс 
гірчичних припарок NEW! 
Палата-камера №14 мило-
стиво двері розчахну та че-
катиме на тебе, бідарю. До 
клерка не забудь за полісом 
зайти, шаровари чисті на-
дінь, тормозок бажано до 
la soupe прихопити, і осо-
бливо вузлик не загуби. Без 
вузлика й «банок» не отри-
маєш.

А Вам, містере Орвелле, 
величезна подяка за такі 
цінні шпитальні записки. 
Вони нам як бальзам на 
душу. Он яка подібність на-
ших шпиталів, просто не ві-
риться. Тепер ми певні, що 
Європейським стандартам 
ми відповідаємо та місце в 
Європейському Союзі нам 
гарантовано.

Переклад українською, 
Ольга Смольницька

З прикрістю повідомляю Вам, 
що в наш прогресивний час 
однокомпонентні методи 
лікування пережили себе, 
передусім як нерентабельні
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Архієпископ Вігано (Erzbischof Viganò):

Захід стоїть перед загибеллю, 
я закликаю всіх вставати і боротися
«Ніколи раніше світ, і особли-

во країни Європи і Заходу, 
не були так відзначені ознаками, 
що вказують на занепад і руйну-
вання. Зрада ідеалів, культури, 
цивілізації, знань і мистецтва, 
що викликана відмовою від віри, 
відмовою від двох тисячоліть хри-
стиянства», - сказав архієпископ 
Карло Марія Віган в своїй лекції 
на конференції «Історія Венеції».

І далі: «Сьогодні спостерігається 
крах всіх ідеологічних і політичних 
ілюзій, спрямованих проти віри, ка-
толицька відповідь на це вимагає 
мужності і дій.

Історія Венеції є винятковим 
прикладом хорошого уряду, засно-
ваного на принципах католицької 
релігії. Політична система Венеціан-
ської республіки поєднувала в собі 
монархічні, аристократичні і демо-
кратичні риси, і заохочувала релігію, 
добробут громадян і розвиток куль-
тури...

«Поки Венеція служила своєму 
великому покликанню, вона про-
цвітала в усіх сенсах. Коли останній 
з дожів дозволив підкупити себе ма-
сонством і помилковою філософією 
руху Просвітництва, Венеція протя-
гом декількох років загинула, була 
приречена на вторгнення і грабежі, 
і її скарби були пограбовані. З історії 
славною Венеціанської республіки 
ми можемо витягти важливий урок 
для сьогоднішнього дня, попере-
дження для майбутнього нашої кра-
їни і майбутнього народів в цілому. 
Що сповіщає про падіння будь-якої 
імперії? - Зрада ідеалів, які зробили 
її великої, перекручення авторите-
ту, корупція влади, розчарування 
людей. Ніколи раніше світ, і особли-
во народи Європи і Заходу, не були 
настільки відзначені цими ознаками, 
які означають занепад і загибель. 
Зрада ідеалів, культури, цивілізації, 
знання і мистецтва відбувається че-
рез відмову від віри, через запере-
чення двох тисячоліть християнства, 
через бажання стерти свою історич-
ну пам'ять за допомогою культури 
нігілізму, нікчемною суєтності», - під-
креслив колишній апостольський 
нунцій.

Цивілізація християнства засно-
вана на свідоцтві і крові мучеників, 
на думках вчителів Церкви і теоло-
гів, на милосерді, яке пронизує всі 
аспекти людської діяльності.

Збочення влади в цьому контек-
сті означають відмову від загально-
го блага як фундаментальної мети 
здійснення влади, як правила для 
колективного життя.

Революційні ідеали рівності, де-
мократії і представництва виявили-
ся ілюзорними, а суспільна мораль і 
християнський ідеал служіння впали.

Подібною помилкою була ідея 
«сучасної держави», яка зняла боже-
ственні і релігійні обмеження світ-
ської влади.

«Через 200 років ми розуміємо 
це як обман, що полягає в переко-
нанні мас в тому, що вони можуть 
визначити чисельною більшістю, що 
є правильно, а що неправильно - без 
оглядки на природний закон і запо-
віді, автором яких є Господь.

Ця безбожна Вавилонська вежа 
вже руйнується в своїй основі, і це 
в той час, коли вона здається най-
більш потужною і руйнівною - це є 
джерелом надії для нас.

Руйнується так само і ідол рів-
ності, єретичне заперечення інди-
відуальності й унікальності кожної 
людської істоти в ім'я рівності всіх, 
заперечення, при якому різнома-
нітність розглядається з підозрою, 
автономія суджень клеймується 
як антисуспільна, інтелектуальні 
здібності - як недолік, професійна 
майстерність - як загроза, а почуття 
обов'язку - як ненависна перешко-
да.

У цій сірій в'язниці без видимих 
решіток свобода слова визнається 
тільки в разі гріха, пороку, злочи-
ну, невігластва і потворності тому, 
що те, що робить кожну людину 
особливою, робить її унікальною, 
те, що підіймає її над безформною 
масою, є неприйнятною сьогодні 
демонстрацією всемогутності Бога, 
нескінченної мудрості Його Творін-
ня, сили Його благодаті, незрівнян-
ної краси Його творінь», - сказав 
архієпископ Віган.

Сьогодні також падає ідол лже-
науки, яка відкидає гармонію ство-
реного всесвіту», - продовжив він. 
Замість вивчення закономірнос-
тей на перший план висунувся ди-
явольський виклик Богу, спроба 
«довести», що Його не існує, в той 
час, як людина обожнюється як пан 
всього сущого. Те ж саме можна ска-
зати і про ліберальну і комуністич-
ну ідеології, які знову об'єднують 
свої сили для створення «нового 
світового порядку». Партійна систе-
ма, що базується на революційно-
му розрізненні «правих» і «лівих», 
також руйнується; партії «перетво-
рилися в фірми, що створюють не-
ймовірний розрив між своїми про-
грамами і реальними потребами 
громадян». Політичні угруповання 
(якими є партії) відійшли від моде-
лі суспільної одиниці, що базується 
на цінностях і принципах, і стали 
представниками тих кіл, які фінан-
сують їх діяльність.

Переконаність у справедливості 
правосуддя також знижується: за-
кон давно перестав служити загаль-
ному благу. Міраж свободи слова та 
інформації випаровується, цензура 
посилюється, і в таких умовах «сво-
бода слова» стає знаряддям в руках 
влади, в той час, як брехня - «уні-
версальною нормою». Ми можемо 

спостерігати, - стверджує ієрарх 
церкви, - що проект диявола, який 
за своєю суттю приречений на про-
вал, є реальністю. Так завжди закін-
чується бунт проти Бога і встанов-
лених Їм законів, що регулюють всі 
Творіння.

Даючи такий діагноз нашому 
світу, архієпископ Віган водночас 
закликає нас бути мужніми, визна-
ти серйозність ситуації і не слухати 
голосів, які заперечують намальо-
вану картину. «Якщо існує серйоз-
на загроза благополуччю людини 
і всього роду людського, якщо за 
цим складним і організованим про-
ектом стоїть якийсь розум, тоді наш 
розум і наша віра спонукають нас 
показувати авторів цього проекту, 
засуджувати їх цілі і перешкоджати 
їх реалізації; якщо ми залишимося 
пасивними перед лицем цієї загро-
зи або навіть спробуємо запере-
чувати її існування, то ми станемо 
співучасниками зла, ми не зможемо 
виконати свій обов'язок істини і ми-
лосердя перед нашими братами і 
сестрами», - підкреслив Віган. Коли 
ми бачимо і розуміємо таку загрозу, 
тоді наша совість покладає на нас 
зобов'язання до певних дій.

«Давайте не будемо думати, що 
ми повинні організовуватися в цьо-
му епохальному конфлікті чисто 
людськими засобами; давайте не 
будемо переконувати себе в тому, 
що величезна сила нашого супро-
тивника є достатньою причиною 
для того, щоб дозволити їй пере-
могти і знищити нас. Дорогі брати 
і сестри, ми не самотні саме тому, 
що це є війна проти Бога; Бог буде 
поруч з нами на полі битви, Він не 
залишить нас одних в боротьбі з 
противником, що наважився кину-
ти виклик Всевишньому; Господь 
поруч з нами в цій битві; при звуці 
його імені підстави світу порушать-
ся. Давайте станемо поруч з Ним під 
славним прапором хреста, сподіва-
ючись на неймовірну перемогу, на-
городу, перед якою в'януть всі скар-
би цього світу. Тому що ціна, на яку 
ми маємо право, - це позачасова, 
вічна слава Небес, вічний світ, не-
скінченне життя в присутності Пре-
святої Трійці», - надихнув віруючих 
архієпископ.

Джерело: https://unser-mitteleuropa.com/
erzbischof-vigano-der-westen-steht-vor-dem-

zusammenbruch-lasst-uns-aufstehen-und-
kaempfen/

Переклад українською, “Час і Події”

Євросоюз підготував 
відповідь на появу 
нового військового 

альянсу США, 
Австралії та Британії

Як відповідь на новий оборонний 
альянс США, Австралії та Велико-
британії Євросоюз розширить свою 
присутність в Індо-Тихоокеанському 
регіоні. Про це розповів глава зов-
нішньополітичної служби ЄС Жозеп 
Боррель.

Він зазначив, що всі три країни не 
консультувалися з ЄС при створенні 
AUKUS, пише Deutsche Welle. У зв'яз-
ку з цим для союзу стали ще більш 
актуальними завдання зміцнювати 
свою стратегічну самостійність і по-
літичні і військові зв'язки в регіоні.

Крім того, Брюссель вивчить спо-
соби «розширеного розміщення вій-
ськово-морських сил країнами ЄС 
для захисту морських комунікацій і 
свободи судноплавства».

Як повідомлялося, альянс AUKUS 
виник на тлі зростання напружено-
сті між західними країнами і Китаєм 
для захисту інтересів в Індо-Тихоо-
кеанському регіоні.

Джерело: https://kontinentusa.com/evrosouz-
podgotovil-otvet-na-poyavlenie-novogo-voennogo-

aliyansa-usa-avstralii-i-velikobritanii/ 
Переклад українською, “Час і Події”

Bloomberg склав 
щорічний список 

найбагатших 
сімей світу

Агентство Bloomberg оприлюд-
нило список найбагатших сімей сві-
ту.

У 2021 році список очолили Уол-
тони, чий статок зараз оцінюється 
в $ 238,2 млрд. Сем Уолтон засну-
вав компанію Walmart (нині Walton 
Enterprises) в 1950 році, і зараз сім'я 
володіє більш ніж 10 тис. Магазинів 
по всьому світу.

Другий рядок зайняла сімейство 
Марс, якому належить виробник ко-
ндитерських виробів Mars ($ 141,9 
млрд).

Замикають трійку лідерів Кохи, 
які володіють компанією з нафтопе-
реробки та хімічним виробництвом 
Koch Industries - $ 124,4 млрд.

Також до першої десятки увійшли 
власники модного будинку Hermes 
зі статком $ 116 млрд, королівська 
сім'я Саудівської Аравії Аль Сауд ($ 
100 млрд) і власники Chanel Верт-
хаймер ($ 61,8 млрд).

Джерело: Bloomberg
Переклад українською, “Час і Події”
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У Росії 17-19 вересня 
пройшли вибори до 

Державної думи VIII скли-
кання, а також місцеві та 
регіональні вибори. Без 
реальної опозиції, яка була 
зачищена напередодні, 
зате з новоспеченими 
«росіянами» з ОРДЛО. 
Вони перетворилися на 
електоральну дійну коро-
ву для російської партії 
влади, популярність 
якої сильно просіла.

БЕЗ ДЕМОКРАТИЧНОГО 
ФАСАДУ

Ще у 2009 році Росія по-
трапила до групи країн, які 
неурядова міжнародна ор-
ганізація Freedom House ква-
ліфікувала як «консолідова-
ний авторитарний режим». 
Поряд у групі – Туркменія, 
Узбекистан, Таджикистан і 
Білорусь. Утім, у Росії нама-
галися принаймні зберігати 
якийсь демократичний фа-
сад. Але після минулоріч-
них подій у Білорусі Кремль 
від "фасаду" відмовився – зі 
страху повторення подібних 
подій у себе.

Згідно з доповіддю фонду 
«Ліберальна місія», росій-
ська влада безпосередньо 
перейшла від політики стри-
мування опозиції до її зни-
щення.

Першим серйозним сиг-
налом посилення жорсто-
кості російської влади щодо 
політичної опозиції стала 
спроба вбивства Олексія 
Навального (отруєння з ви-
користанням хімічної зброї 
у серпні 2020 року) та його 
подальше ув’язнення у січні 
2021 року.

Очолюваний ним Фонд 
боротьби з корупцією був 
внесений до списку екстре-
містів і терористів та ліквідо-
ваний. Це призвело до судо-
вого переслідування сотень 
людей. Незабаром Держду-
ма заборонила членам "екс-
тремістських організацій", а 
також тим, хто жертвував їм 
гроші, балотуватись на будь-
які виборні посади. У такий 
спосіб соратників Навально-
го позбавили права обира-
тися. Багато хто з них поки-
нув країну, деякі потрапили 
до в’язниці.

Російське медіа «Важливі 
історії» порахувало, скільки 
кандидатів за останні майже 
15 років не було допущено 
до виборів у Росії, і з'ясува-
ло: кандидатам, які не вхо-
дять до так званих систем-
них партій, відмовляли в 

реєстрації на виборах удеся-
теро частіше.

За даними руху на захист 
прав виборців «Голос», з 
2007 року Центральна ви-
борча комісія (ЦВК) РФ не за-
реєструвала 120 тисяч осіб. 
З них тільки 20 тисяч були 
з «системних партій», інші 
100 тисяч — це кандидати 
від незалежних партій або 
самовисуванці. Співголова 
«Голосу» Станіслав Андрій-
чук зазначає, що вибори, до 
яких не допускають стільки 
кандидатів, не можуть вва-
жатися відображенням ре-
ального волевиявлення гро-
мадян Росії.

Дмитрій Гудков, єдиний 
відкрито опозиційний депу-
тат Держдуми попередньо-
го, VI скликання (21.12.2011 
- 18.09.2016), планував взя-
ти участь в останніх парла-
ментських виборах. Соцо-
питування показували, що у 
нього високі рейтинги. Але 
проти Гудкова було поруше-
но кримінальну справу. Че-
рез загрозу арешту він втік з 
країни.

Застосовуються в Росії 
проти опозиційних політиків 
і більш «креативні» методи. 
Наприклад, батьки 19-річ-
ної студентки юрфаку Дар'ї 
Артамонової, кандидатки 
до міськради Бердська, от-
римали похоронний вінок з 
ім'ям своєї дочки.

На виборах у Законода-

вчі збори Санкт-Петербурга 
на одне місце претендува-
ли одразу три кандидати з 
однаковими ім'ям і прізви-
щем — Борис Вишневський. 
Вони мали не тільки однако-
ве ім'я-прізвище, а й також 
однакову бороду та лисину. 
Серед них – справжній Бо-
рис Вишневський, один з 
найяскравіших опозиційних 
депутатів петербурзького 
парламенту. А двоє інших — 
його клони, котрі поміняли 
імена, прізвища та зовніш-
ність зовсім недавно.

Цирк на дроті
Щоб відчути особливу 

атмосферу, в якій пройшли 
російські вибори, пропону-
ємо вам підбірку новинних 
заголовків:

 «Голова Інгушетії Мах-
муд-Алі Каліматов проголо-
сував на виборах і станцю-
вав лезгинку біля входу до 
виборчої дільниці»;

 «Сім'я в Рязані при-
йшла на виборчу дільницю в 
образах героїв давньорусь-
ких сказань Євпатія Коло-
врата та Авдотьї Рязаночки»;

 «82-річний пенсіонер 
в Башкирії проголосував на 
виборах до Держдуми й сів 
на шпагат прямо на вибор-
чій дільниці»;

 «У Рязанській області 
один з виборців прийшов 
голосувати в гідрокостюмі й 
ластах»;

 «У Чувашії голова комі-
сії з'їв документ після звину-
вачень у фальсифікації»;

 «У Петербурзі поліція 
побила кандидата в депу-
тати з інвалідністю, яку той 
викликав, щоб заявити про 
зникнення бюлетенів».

Попри те, що правля-
ча партія очікувано посіла 
перше місце на виборах, у 
виборчому штабі не з’явив-
ся через невідому хворобу 
її голова Дмитрій Мєдвєдєв. 
Сергій Лавров і Сергій Шой-

гу, які очолюють її список, 
також не прийшли. Начебто 
через «зайнятість».

Значно ймовірнішим по-
ясненням цієї красномовної 
відсутності виглядає те, що 
тріумфу не вийшло: екзитпо-
ли дають партії «Единая Рос-
сия» 45,2% голосів, тоді як на 
попередніх виборах в 2016 
році вона набрала 54,17%.

Крім того, російська прав-
ляча верхівка могла вночі 
мати клопіт з «проблемни-
ми» округами. Наприклад, 
всю ніч зберігалася інтрига 
з результатами голосування 
в Москві: їх не публікували, 
при цьому з'являлася інфор-
мація, що «Единая Россия» 
там програла, але перемогу 
намалюють їй. 

Вочевидь, після подій у 
Білорусі російський авто-
ритарний режим засвоїв 
не тільки необхідність жор-
стокості заради самозбе-
реження, а й зрозумів, що 
переборщити може бути не-
безпечно. З одного боку, по-
трібна «впевнена перемога», 
а з іншого — щоб вона була 
правдоподібною й не ство-
рила проблем.

«Почервоніла» Дума 
на користь Україні?

Згідно з екзитполами, 
КПРФ набирає близько 21% 

голосів — у півтора рази 
більше, ніж в 2016 році.

Багато років КПРФ, ЛДПР 
і «Справедливая Россия» 
були важливою частиною 
політичної системи Росії. 
Повністю лояльні вертика-
лі, вони створювали ілюзію 
вибору й збирали протестні 
голоси. За лояльність отри-
муючи більш-менш гаранто-
вані результати на виборах 
і можливість залучати в свої 
списки спонсорів.

Але цей негласний до-
говір з системною (керова-
ною) опозицією, як писав 
ще у 2019 році Московський 
центр Карнегі, перестав пра-
цювати. Падіння рейтингів і 
готовність громадян через 
протест голосувати навіть за 
кандидатів-спойлерів при-
вели до того, що Кремль по-
чав ставиться з підозрою до 
лояльних опозиціонерів, по-
кладаючи на них провину за 
власні провали.

Хоча Грудінін як канди-
дат у президенти від КПРФ в 
2018 році й не дозволяв собі 
нічого «зайвого», поводився 
максимально лояльно щодо 
Кремля, це не допомогло: 
Кремль відреагував так, 
ніби він кинув владі серйоз-
ний виклик. Його почали 
видавлювати з політики — 
Центрвиборчком викрес-
лив його зі списку КПРФ на 
цих виборах в Думу. 

І в цілому, комуністи стали 
головним об'єктом нападок з 
боку кремлівської пропаган-
ди на цих виборах. Ймовірно, 
через побоювання, що КПРФ 
може вийти за межі електо-
ральної резервації, а в пер-
спективі — і з-під контролю.

Що з того Україні? Пози-
ція КПРФ щодо Криму або 
Донбасу нічим не відрізня-
ється від позиції Кремля. Зю-
ганов навіть закликав Путіна 
до «офіційного» вторгнення 
в Україну.

Але на низовому рівні ця 
партія стала точкою тяжіння 
для різноманітних, у тому 
числі несподіваних, людей, 
які хочуть реалізувати себе 
в політиці й критично став-
ляться до політики Кремля. 
Так, наприклад, кандидат у 
депутати Державної Думи 
від КПРФ Микола Бондарен-
ко підтримав повернення 
Криму Україні. Він висловив 
великі сумніви щодо реаль-
них даних «референдуму» 
2014 року, а також заявив, 
що більшість росіян шкоду-

Кремль поставив експеримент 
на жителях ОРДЛО

Що відбувалося під виглядом народного 
волевиявлення на тимчасово окупованих 

Росією українських землях?
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Чи не аксіомою сучасної 
системи міжнародних 

відносин є те, що жодна 
держава не може досягти 
цілей національної безпе-
ки та розвитку самотужки. 
Всі потребують союзів і 
альянсів, — про це свід-
чить багатий історичний 
досвід із недавнього, та 
й давнього минулого. 

Тим часом цей-таки досвід 
каже і про те, що такі альян-
си найчастіше ситуативні й 
тимчасові. Залізна завіса, що 
опустилася над Європою 
зразу після перемоги над 
фашизмом, розділила недав-
ніх союзників надовго, коли 
не назавжди. А ще не забута 
й цілком реальна колишня 
ворожнеча між СРСР і КНР в 
наші дні трансформувалась у 
всеосяжне стратегічне парт-
нерство Росії та Китаю. Ну як 
не згадати лорда Пальмер-
стона з його історичною мак-
симою — «У нас немає вічних 
союзників або постійних дру-
зів, тільки наші інтереси вічні 
й постійні». Сказав він це ще 
1848 року, між іншим.

На сучасній «шаховій» 
дошці для гри в ґо головні 
геополітичні гравці — США 
і КНР — уже почали роз-
ставляти камінчики. Головна 
цінність на такій дошці — 
пункти перетину ліній, тобто 
національних інтересів. На-
передодні прямих контактів 
Джо Байдена і Сі Цзіньпіна, 
які неминуче відбудуться, 
кожна зі сторін прагне про-
демонструвати свою неса-
мотність. Ставки високі, й 
одна річ — коли за столом 
присутній лідер самотньої, 
хай і потужної, держави, і 
зовсім інша — коли за ним 
незримо стоять союзники 
та партнери. Один камінчик 
на дошці вразливий, його 
неважко оточити й вивести 
з гри, захопивши відразу чи-
малу територію. Поруч ма-
ють бути друзі, й ось за них 
теж розгортається справжня 
боротьба.

Союзи й альянси бувають 
різні, як за кількістю учасни-
ків, так і за змістом відносин. 
У Китаю довга й доволі кві-
таста ієрархія партнерств 
(за підрахунками окремих 
дослідників, близько 25 
градацій), серед яких, на-
приклад «стратегічне парт-
нерство» перебуває аж на 
10-му місці. Йому передують 
такі шедеври, як уже згада-

не «всеосяжне стратегічне 
партнерство координації» з 
РФ, «всепогодне стратегічне 
партнерство співробітни-
цтва» з Пакистаном, «всебіч-
не стратегічне партнерство» 
з Німеччиною, «глобаль-
не всеосяжне стратегічне 
партнерство у ХХІ столітті» 
з Великою Британією тощо. 
Відтак, Китай має особливі 
партнерства з 78 країнами та 
п'ятьма регіональними орга-
нізаціями. Це вже потужний 
потенціал для боротьби з 
самотністю. Однак не все на-
стільки однозначно. Важливі 
не так назви, як суть, про що 
трохи згодом.

У США все простіше й 
складніше водночас. Страте-
гічність, в американському 
розумінні, має на увазі пе-
редусім компонент безпеки, 
що характеризується зміс-
том, а не словами, й може оз-
начати різне — від політич-
ної підтримки до обов'язку 
захищати. Американці вибу-
довують союзи досить праг-
матично й конкретно: роз-
відувальний альянс «П'ять 
очей», NATO, NORAD (із Ка-
надою) і ANZUS з Австралією 

та Новою Зеландією — ось 
лише окремі приклади. США 
мають не менш розлогий, 
ніж Китай, список стратегіч-
них союзників, і серед них 
ті, кого США зобов'язалися 
захищати військовими за-
собами, — Японія, Південна 
Корея, Філіппіни, Таїланд. 
Украй цікавим феноменом 
є відносини стратегічного 
партнерства одночас-
но зі США та Китаєм, 
що їх мають багато 
країн не тільки Пів-
денно-Східної Азії, а й 
Європи. Така ситуація 
— чи не найяскравіше 
свідчення відносності сло-
весних визначень і гучних 
назв. Realpolitik у виконанні 
основних гравців лише під-
тверджує такий висновок.

Буквально днями США, 
Австралія і Велика Британія 
оголосили про нове парт-
нерство в галузі безпеки, 
мета якого — «сильна пози-
ція стримування» в Індо-Ти-
хоокеанському регіоні. Нове 
партнерство називається 
ANKUS. Представники адмі-
ністрації США підкреслюють, 
що цей формат співпраці не 

націлений проти якихось 
конкретних країн, однак 
важко не побачити очевид-
ного. Сам тільки факт, що 
Австралія отримає в резуль-
таті цього партнерства вісім 
атомних підводних човнів, 
свідчить сам за себе. В офі-
ційних заявах висловлюється 
впевненість, що цей крок має 
зміцнити мир та безпеку в ре-

гіоні. Задля нього Австралія 
вийшла з раніше підписаної 
угоди з Францією, в рамках 
якої саме й мали бути побу-
довані підводні човни, тіль-
ки іншого класу. Одночасно 
Велика Британія заборонила 
послу КНР у Лондоні відвіду-
вати парламент, що, цілком 
передбачувано, викликало 
вкрай різку реакцію Пекіна. 
Очікується, що заходи у від-
повідь будуть вжиті стосовно 
посла Великої Британії в КНР, 
можливо припинять роботу 
деякі двосторонні механізми. 
А йдеться ж про Велику Бри-
танію, яка в китайській гра-
дації перебуває на високому 
четвертому рівні партнерств 
(Білорусь, до речі, на п'ятому). 
І все це відбувається напере-
додні першого офлайн-са-
міту «квартету» США, Японії, 
Індії та Австралії, мета яко-
го — стримування амбіцій 
КНР у Південно-Східній Азії 
загалом і в Південно-Ки-
тайському морі, зокрема. У 
цьому контексті слід також 
згадати погоджене в лютому 
поточного року «особливе 
стратегічне партнерство» 
між Австралією і Японією, 
яке охоплює не тільки режим 
вільної торгівлі, а й дуже важ-

ливі домовленості у сфері 
оборони та безпеки. У період 
після Брекзіту надзвичайно 
міцні зв'язки стали формува-
тися також між Великою Бри-
танією і Японією. Все це тіль-
ки окремі приклади активної 
дипломатії США та їхніх союз-
ників із формування коаліції 
стримування КНР. На відміну 
від Трампа, якому було бай-
дуже, що думають партнери, 
Джо Байден хоче зміцнити 
чинні й навіть створювати 
нові альянси. Стримування 
Китаю потребує об'єднання 
зусиль.

А що ж Пекін? Було б див-
но думати, що Китай спокій-
но споглядатиме виникнен-
ня нових альянсів, підґрунтя 
яких вочевидь спрямоване 
проти інтересів КНР. Китай 
діє послідовно й досить 
відверто. Безперервне де-
монстративне зближення 
на всіх напрямах із Росією, 
активна дипломатія в регіо-
ні Південно-Східної, Півден-
ної та Східної Азії, в Європі, 
нові регіональні блоки і 
спроби запобігти погіршен-
ню відносин із декотрими 
сусідами — всі ці страви є 
в розмаїтому китайському 
меню. Наприклад, ще влітку 
Сі Цзіньпін запропонував 
лідерам Німеччини і Фран-
ції приєднатися до Ініціати-
ви у сфері партнерства для 
розвитку Африки, яку Пекін 
сформував у травні у співп-
раці з країнами континенту, 
де позиції Китаю дуже силь-
ні. Оскільки торгівля КНР із 
Німеччиною за п'ять місяців 
нинішнього року зросла на 
36%, а з Францією — на 44%, 
лідери цих країн із готовні-

стю сприйняли пропозицію 
президента КНР. Німеччина, 
до речі, перебуває на тре-
тьому місці в китайській іє-
рархії партнерств (після РФ 
і Пакистану). Близько поло-
вини інвестицій Китаю в ЄС 
припадає на Німеччину та 
Францію, ну й ніхто не забув, 
що саме Ангела Меркель 
була лідеркою, котра ак-
тивно сприяла підписанню 
наприкінці минулого року 
відомої інвестиційної угоди 
ЄС—КНР. Нічого особистого, 
просто бізнес.

Цілком передбачувано 
значні зусилля Пекіна скон-
центровані безпосередньо в 
Південно-Східній та Півден-
ній Азії. Китай вирішив трохи 
потіснити Індію в Південній 
Азії і вдихнути життя відразу 
у дві регіональні ініціативи 
з участю Афганістану, Бан-
гладеш, Непалу, Пакиста-
ну та Шрі-Ланки. У Непалі з 
прямою участю Китаю буде 
створено Китайсько-Півден-
ноазійський центр бороть-
би з бідністю та спільного 
розвитку. Крім того, Китай 
спонсорує створення регіо-
нального резерву на випа-

Протистояння США і Китаю: 
хто збере більше союзників 

та партнерів?

Про нинішню геополітику альянсів 
двох супердержав

Байден хоче зміцнити чинні й навіть 
створювати нові альянси. Стримування 
Китаю потребує об'єднання зусиль
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ють про окупацію півостро-
ва, тому що їм вона не дала 
нічого хорошого.

Якщо поглиблювати-
меться конфлікт між КПРФ 
та правлячою партією, мож-
на очікувати, що поглиблю-
ватимуться розбіжності між 
ними щодо оцінок загарб-
ницької політики. Хоча, звіс-
но, чекати серйозної тран-
сформації від спадкоємців 
більшовиків не варто.

Відпрацьований 
матеріал у Криму

Уже вдруге окупаційна 
влада проводить вибори до 
Державної думи на Крим-
ському півострові. Україна, 
США, Євросоюз та низка ін-
ших країн вважають їх неза-
конними.

МЗС України закликало 
іноземні держави та міжна-
родні організації «рішуче 
засудити незаконні дії Росії, 
чітко заявити про невизнан-
ня результатів виборів на 
тимчасово окупованих те-
риторіях України та нелегі-
тимність сформованої таким 
чином Державної думи РФ, 
посилити політико-дипло-
матичний тиск на Російську 
Федерацію, зокрема шля-
хом розширення проти неї 
санкцій».

Деякі особи, що були об-
личчям колаборації з оку-
пантом, виявилися більше 
не потрібними своїм мос-
ковським господарям.

Ще в березні Наталія По-
клонська планувала знову 
балотуватися в Держдуму. 
Але навіть високі рейтинги 
не допомогли: «Єдина Росія» 
не поставила її кандидатуру 
на вибори. Начебто через 
те, що Поклонська проголо-
сувала проти пенсійної ре-
форми Путіна.

Схожа історія — у Ольги 
Тимофєєвої, чия фраза про 
«каміння з неба» стала ме-
мом у мережі. «У нас був біл-
борд такого змісту. На три-
колорі: «Що далі? А далі хоч 
каміння з неба, ми в Росії». 
Ця позиція севастопольців 
— вона непорушна», — го-
ворила Тимофєєва в студії 
севастопольського телека-
налу, підконтрольного Росії, 
в 2014 році. Зараз Тимофєє-
вій узагалі відмовили в реє-
страції на вибори.

Як повідомляє Крим.Ре-
алії, поза великою політи-
кою опинився і так званий 
«народний мер» Севасто-
поля Олексій Чалий. Ще в 
2014 році він сидів поруч із 
Путіним, за столом, під час 
підписання так званого «до-
говору про вступ Криму до 
Росії». Тепер у Держдуму Ча-
лий навіть не висувається.

«Усі ці люди — вони вже 
відпрацьований матеріал», 
— пояснює політолог із Кри-
му Євгенія Горюнова.

Ще одна особливість 
виборів-2021 у Криму — 
це відсутність прохідного 
кримськотатарського кан-
дидата.

«Про що це говорить? 
Якщо в 2016 році в Держ-
думі був Руслан Бальбек, то 
зараз кримських татар не 
буде в Держдумі, не буде 
стовідсотково. І це говорить 
про те, що росіяни повністю 
нівелюють кримськотатар-
ський фактор. Тобто вони 
кримських татар виводять 
фактично за політичну сфе-
ру. Можливо, це помста за 
те, що кримські татари не 
підтримують Росію», — каже 
Горюнова.

Бойовики в Думі
Кого допускають до по-

літичної влади? Учасників 
гібридної війни на Донбасі.

Представляти «Единую 
Россию» від Ростовської 
області, цілком імовірно, 
буде колишній так званий 
«прем'єр-міністр» так званої 
«Донецької народної рес-
публіки» і керівник громад-
ського руху «Союз добро-
вольцев Донбасса» (СДД) 
Олександр Бородай — піс-
ля того, як його організація 
уклала угоду з партією вла-
ди. Про угоду в травні цього 
року повідомив секретар 
генеральної ради партії Ан-
дрій Турчак перед тим, як 
відвідати Донецьк. Турчак 
заявив, що у них з СДД збі-
гаються цілі й задачі. За сло-
вами Бородая, він, у свою 
чергу, вирішив балотувати-
ся за допомогою «ЕР», бо це 
«партія президента, нашого 

верховного головнокоман-
дувача», якого підтримують 
«усі добровольці СДД».

Не останню роль для 
російської влади відіграє 
можливість отримати на 
думських виборах підтрим-
ку серед жителів так званих 
«ДНР» та «ЛНР», що володі-
ють російськими паспорта-
ми.

Як писала «Новая газета», 
спочатку очікувалося, що 
боротися за голоси мешкан-
ців «ДНР» і «ЛНР» буде вата-
жок бойовиків Захар Прилє-
пін. Довго ходили чутки, що 
в Держдуму Прилєпін піде 
саме від Ростовської області.

Однак, за словами політ-
технолога Аббаса Галлямо-
ва, слабкість позицій партії 
влади змусила змінити під-
хід в окупованих районах 
Донбасу: «Спочатку в Кремлі 
думали, що ситуація «Еди-
ной России» не така погана, і 
вирішили відправити Захара 
Прилєпіна в «Справедливую 
Россию». З наближенням 
дня голосування вони поча-

ли хапатися за голову: всі ж 
бачать — що з рейтингами 
відбувається. Тому виріши-
ли, що така «дійна корова», 
як голоси жителів «ДНР» і 
«ЛНР», самим потрібна». 

Експеримент з 
возз’єднання

8 вересня, за півтора тиж-
ні до виборів, у Донецьку 
висадився політичний де-
сант — верхівка російської 
партії влади провела тут зліт 
своїх прихильників. Депутат 
Держдуми від партії влади 
Дмитрій Саблін, перебува-
ючи в окупованому Доне-
цьку, заявив, що на Донбасі 
«проходить експеримент з 
возз'єднання території з Ро-
сією». І ключовий етап цього 
«експерименту» — участь у 
російських виборах.

Новоспечені «росіяни» 
з ОРДЛО масово голосува-
ли в Ростовській області. 
Дехто отримував російські 
паспорти просто перед го-
лосуванням. З території оку-
пованих районів було орга-
нізовано 825 автобусних і 12 
залізничних рейсів.

Крім того, їм дозволили 
голосувати онлайн. Як це 
відбувалося, можна поба-
чити на опублікованому ві-
део, де невідомий чоловік, 
імовірно співробітник одні-
єї з бюджетних організацій 
Алчевська, демонструє, як 
голосує за партію «Единая 

Россия» від імені акаунтів 
жителів тимчасово окупо-
ваній території Луганської 
області. Для «голосування» 
чоловік використовує базу 
з персональними даними 
«виборців» — там є всі по-
трібні логіни і паролі, щоб 
увійти на портал державних 
послуг Росії.

По ходу відео він гово-
рить, що записує «звіт для 
ЦВК», потім — що це звіт 
«для оперативного штабу Лу-
ганська». І нарікає, що проце-
дура голосування виявилася 
складнішою, ніж вчили «на 
семінарах», а система для го-
лосування «пригальмовує». 
У якийсь момент вимовляє: 
«Якби всі реально голосува-
ли за себе, тут би це все про-
сто було б нереально».

Центр стратегічних ко-
мунікацій та інформаційної 
безпеки

Джерело: Укрінформ 
(https://www.ukrinform.ua/rubric-

polytics/3318701-kreml-postaviv-
eksperiment-na-zitelah-ordlo.html)
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док надзвичайних ситуацій. 
Учасниками цих ініціатив 
стануть п'ять із восьми дер-
жав Південноазійської асо-
ціації регіонального співро-
бітництва. Не беруть участі, 
що цілком очікувано, Індія, 
Бутан і Мальдіви. На думку 
експертів, зусилля Китаю 
спрямовані не тільки на до-
помогу найбіднішим країнам 
регіону в умовах пандемії, 
а й на ослаблення позицій 
Індії. Після виходу США з Аф-
ганістану роль зазначених 
ініціатив тільки зростає.

Але це далеко не все. У се-
редині вересня завершився 
тур із чотирьох візитів міні-
стра закордонних справ КНР 
Ван Ї до В'єтнаму, Камбоджі, 
Сінґапуру та Південної Кореї. 
Ніби випадково приблизно 
тими ж днями Кім Чен Ин про-
вів ракетні стрільби, і одна з 
ракет упала у виключній еко-
номічній зоні Японії. Не див-
но, що під час зустрічі пре-
зидента Південної Кореї Чже 
Муна з Ван Ї пролунала надія, 
що Китай і надалі відіграва-
тиме конструктивну роль у 
вирішенні проблем Корей-
ського півострова. Чи треба 
нагадувати, що сьогодні діа-
лог між Сеулом і Токіо прак-
тично заморожений, а візит 
Ван Ї має принести, на думку 
рупора КПК «Глобал Таймс», 
стабільність і економічний 
розвиток у регіон «посеред 
хаосу, привнесеного США»? 
Газета наводить оцінку од-
ного з провідних китайських 
експертів, на думку якого, 
«хоча Південна Корея є со-
юзницею США, її національні 
інтереси не завжди збігають-
ся з американськими. Це вид-
но із зусиль Південної Кореї 
підтримувати збалансовані 
відносини зі США та своїм 
стратегічним партнером КНР 
для досягнення найкращих 
результатів». Спостерігачі та-
кож відзначають, що візит Ван 
Ї до країн регіону відбувся 
через два тижні після візиту 
віцепрезидентки США Кама-
ли Гарріс. Цікаво, чи спрацює 
в цьому випадку відомий 
принцип особистих взаємин 
«запам'ятовується останній»?

Тим часом відбулася 
довгоочікувана докладна 
півторагодинна телефонна 
розмова Джо Байдена і Сі 
Цзіньпіна. Її зміст сторони 
оцінюють трохи по-різному, 
а агентство Bloomberg навіть 
повідомило, що лідер КНР 
відмовив президентові США 
в особистій зустрічі. Пізні-
ше Джо Байден спростував 
цю інформацію. Насправді 
зустріч, найімовірніше, вза-
ємно цікава, і було б най-
простіше зустрітися в Римі в 
жовтні, під час саміту «двад-
цятки». Про те, що це мож-
ливо, побічно свідчить дата 
проведення важливого Шо-
стого пленуму ЦК КПК, який 
визначить дорожню карту до 
наступного з'їзду партії восе-
ни 2022 року. Саме на цьому 
з'їзді Сі Цзіньпін сподіваєть-
ся втретє очолити країну. За-
звичай пленуми після тради-

ційного серпневого ретриту 
китайського керівництва 
проводяться в жовтні. Однак 
не цього разу.

Є підстави вважати, що 
найближчі місяці будуть дуже 
важливими для Сі Цзіньпіна, 
з погляду консолідації при-
бічників, і найважливіше пи-
тання — відносини зі США. 
Експерти відзначають, що ос-
таннім часом спостерігається 
різке зниження негативної 
тональності як урядових за-
собів масової інформації, так 
і «дипломатів-вовків» стосов-
но США. Дзвінок Джо Байде-
на було сприйнято й подано 
як позитивну подію, з погля-
ду майбутніх відносин США 
та КНР. Це не означає, що су-
перечності знято, але тепер 
кожній зі сторін важливо по-
казати, що саме вона наполя-
гла на дотриманні національ-
них інтересів. Коли йдеться 
про дві такі потужні країни, 
досягти такого результату 
вкрай складно.

Джо Байдену потрібен 
конструктивний успіх, бо 
він уже неодноразово чув 
від союзників США про їхнє 
небажання однозначно ви-
бирати сторону у протисто-
янні США—КНР. Такий вибір 
можуть дозволити собі лише 
одиниці. Сі Цзіньпіну важли-
во довести свою здатність 
розв'язувати найсерйозніші 
виклики, що стоять перед 
країною. Китай опинився в 
кільці конфліктів, які мож-
на пояснити народові все-
редині «великої китайської 
інформаційної стіни», але 
які ослаблюють можливості 
Пекіна здійснювати регіо-
нальне лідерство. Незвичай-
но високий рівень діалогу з 
Джоном Керрі, який на по-
чатку вересня відвідав Пекін, 
свідчить про намір керівни-
цтва КНР трохи знизити гра-
дус напруженості. Кожній зі 
сторін альянси та підтримка 
потрібні не тільки на зовніш-
ній арені, а й на внутрішній.

День у день очевиднішою 
стає архітектура нового сві-
тового порядку, де яскраві 
назви партнерств і альянсів 
відіграватимуть дедалі мен-
шу роль, а країни спирати-
муться на відносно вузьке 
коло справжніх друзів, гото-
вих іти до кінця. Багатовек-
торність буде розглядатися 
як прагматичний нейтралі-
тет і відповідно оцінюватись.

Як уже неодноразово 
сказано, світ ввійшов у пе-
ріод серйозних трансфор-
мацій, коли готовність діяти 
цінуватиметься незрівнянно 
вище за будь-які декларації 
та запевняння. Ну й, звісно ж, 
якість союзницьких відносин 
переможе кількість. У ґо ж 
важливо не тільки те, скільки 
камінчиків вашого кольору на 
дошці, а і як вони розставлені. 
І кожен наступний хід може 
виявитися вирішальним.

Автор: Сергій Корсунський, 
Надзвичайний і Повноважний посол 

України в Японії
Джерело: Дзеркало Тижня 

(https://zn.ua/ukr/international/
protistojannja-ssha-i-kitaju-khto-zbere-

bilshe-sojuznikiv-ta-partneriv.html) 



ЧАС І ПОДІЇ
#38 I 09.22.202130 АНАЛІТИКА - СВІТ

Чому Тегеран пішов на поступ-
ки МАГАТЕ, і чи готовий він до 

підписання нової ядерної угоди?

Іран та МАГАТЕ нарешті досягли 
компромісу щодо практичного по-
рядку здійснення міжнародного мо-
ніторингу іранської ядерної програ-
ми. Генеральний директор Агентства 
Рафаель Гроссі відвідав Тегеран, де 
12 вересня зустрівся з керівником 
Організації з атомної енергії Ірану 
Мохаммадом Есламі. За результата-
ми переговорів було узгоджено, що 
іранська сторона надасть доступ 
експертам організації до відеокамер, 
розміщених на іранських ядерних 
об’єктах.

Контроль останніх передбачався 
умовами ядерної угоди, укладеної 
2015 року. Вона була покликана га-
рантувати відмову Тегерана від пла-
нів розробки ядерної зброї в обмін 
на скасування антиіранських санк-
цій. Утім, президент США Дональд 
Трамп розцінив її як неефективну і 
в односторонньому порядку відмо-
вився виконувати. Проти Ірану було 
застосовано політику максимально-
го тиску, що полягала у відновленні 
санкційного режиму та демонстра-
тивній військовій активності в Пер-
ській затоці.

У відповідь Тегеран вдався до 
політики поступової відмови від ви-
конання взятих на себе зобов’язань. 
Упродовж останніх років він активі-
зував процеси збагачення урану та 
обмежив доступ міжнародних спо-
стерігачів до власної ядерної про-
грами. Із приходом до влади у США 
Джо Байдена — прибічника дипло-
матичного вирішення проблеми — у 
Відні було розпочато американо-і-
ранський переговорний процес. 
Утім, розбіжності в позиціях Вашинг-
тона та Тегерана стають на заваді 
виробленню прийнятного для всіх 
рішення.

При цьому з червня переговор-
ний процес на вимогу іранської сто-
рони заморожений. В Ірані відбулися 
вибори, і новообраному президен-
тові держави Ібрагіму Раїсі потрібен 
час для набуття повноважень та фор-
мування кабінету. Справа ускладню-
ється тим, що цей політик наближе-
ний до аятоли Алі Хаменеї й відомий 
консервативними поглядами. Що не 
сприяє формуванню конструктивно-
го середовища для дипломатичного 
врегулювання американо-іранських 
відносин.

Ці події відбивають проблеми 
навколо питання ядерної програми. 
Зрештою, компромісу між Іраном та 
МАГАТЕ було досягнуто лише через 
кілька днів після того, як 7 верес-
ня в Агентстві заявили про нестачу 
конструктиву з боку нової іранської 

влади. В доповіді наголошувалося, 
що найактуальнішою проблемою 
залишається загроза «безперерв-
ності інформації» про іранську ядер-
ну програму. Вона забезпечувалася 
розміщенням відеокамер Агентства 
на окремих об’єктах, але з кінця 
травня спеціалісти МАГАТЕ не мали 
до них доступу.

Обладнання потребує перма-
нентного обслуговування та заміни 
носіїв, на які записується інформа-
ція, при цьому відповідний комп-
лекс заходів зазвичай проводиться 
раз на три місяці. Саме тепер термін 
спливає, і це потребує оперативного 

реагування. Не зробивши кроків на-
зустріч, Іран дав би підстави розціни-
ти свою позицію як підтвердження 
неготовності до співпраці. На запла-
нованій через тиждень зустрічі Ради 
керівників МАГАТЕ це могло стати 
предметом для обговорення та ос-
новою для посилення тиску на Теге-
ран.

Як бачимо, іранська влада справ-
ді швидко зреагувала, намагаючись 
продемонструвати конструктивний 
підхід. Гроссі привіз з Ірану маленьку 
перемогу, і відтак уже через кілька 
днів представники МАГАТЕ зможуть 
перевірити своє обладнання. По-
ступка має утримати Агентство від 
прийняття резолюції з осудом іран-
ської позиції. Партнери Ірану вже 
включилися в адвокацію його інте-
ресів. Так, постійний представник 
РФ при міжнародних організаціях у 
Відні Михайло Ульянов заявляє, що 
після візиту Гроссі до Тегерана під-
став для жорсткої критики іранської 
сторони немає.

Втім, не слід переоціню-
вати досягнуті домовле-
ності. Питання обслугову-
вання камер — не єдиний 
спірний пункт у відносинах 
Тегерана з МАГАТЕ, який потребує 
вирішення. Більше занепокоєння ви-
кликають масштаби збагачення ура-
ну в Ірані. У звіті Агентства зазначено, 
що останнім часом Тегеран істотно 
збільшив обсяги урану, збагаченого 
до 20 й 60%. За останніми оцінками 
Інституту наукових досліджень та 
міжнародної безпеки, вже через мі-
сяць він може отримати достатньо 
матеріалу, необхідного для створен-
ня ядерної бомби. Не йдеться про 
готову до застосування зброю. Екс-
перти підкреслюють, що на виробни-
цтво реальної боєголовки, яка може 
бути встановлена на іранські ракети 
і буде здатна входити в атмосферу, 

піде значно більше часу — можливо, 
навіть роки. Втім, темпи іранської ро-
боти на цьому напрямі, незважаючи 
на миротворчі заяви іранської вла-
ди, викликають стурбованість.

Як бачимо, Тегеран не готовий 
до реальних кроків у рамках дипло-
матичного процесу. Натомість він 
вдається до заходів, які на практиці 
не означають вагомих поступок, але 
покликані продемонструвати кон-
структивний підхід. Саме так вигля-
дає досягнутий 12 вересня компро-
міс. Врешті-решт, у домовленостях 
ідеться виключно про технічне об-
слуговування відеокамер МАГАТЕ, а 

не про повноцінний доступ до запи-
саних даних. Зібрані носії інформації 
будуть опломбовані представника-
ми Агентства та Ірану й надалі збе-
рігатимуться на іранській території. 
Переглянути матеріали стане мож-
ливо лише після остаточного вирі-
шення питання майбутнього ядерної 
угоди. І це повертає нас до пробле-
матики американо-іранського вре-
гулювання.

Президент США стоїть перед важ-
ким вибором. З одного боку, віднов-
лення ядерної угоди з Іраном було 
одним із ключових моментів зовніш-
ньополітичної програми Байдена. 
Він не готовий до ескалації конфрон-
тації, натомість хоче раціоналізувати 
американські зовнішньополітичні 
та військові зусилля за кордоном. 
Пріоритетами Білого дому стають за-
безпечення внутрішньої стабільнос-
ті Сполучених Штатів і стримування 
Китаю, новий конфлікт на Близькому 
Сході йому не потрібен.

З іншого боку, останні події на 
міжнародній арені підривають авто-
ритет США. Швидке падіння афган-
ського уряду стало важким ударом 
по репутації Вашингтона. Виведення 
контингенту, зрештою, було немину-
че, але в публічній сфері формується 
образ «зради» союзників. Відмова від 
санкцій проти газопроводу «Північ-
ний потік-2» є ціною за налагоджен-
ня американо-німецьких відносин, 
але сприймається як потурання ро-
сійській політиці. Такі дії адміністра-
ції викликають жорстку критику з 
боку республіканської опозиції.

Зважаючи на це, Байден не може 
дозволити собі занадто м’яку пози-

цію у відносинах із Тегераном. 
Особливо коли влада в Ірані 
сконцентрована в руках кон-
серваторів. Будь-які поступки 
викликатимуть обурення з боку 
політичних опонентів, загрожу-

ючи внутрішній стабільності США. До 
того ж вони будуть неприйнятні для 
Ізраїлю — ключового союзника Ва-
шингтона на Близькому Сході.

Президент США також розуміє 
безперспективність простого від-
новлення угоди 2015 року, на чому 
наполягає Тегеран. Із самого почат-
ку каденції Байден концентрувався 
на її вдосконаленні. Останні новини 
щодо іранської ядерної програми 
лише підтверджують це. Так, держав-
ний секретар Ентоні Блінкен визнає, 
що актуальні умови потребують но-
вого підходу та оновлених домовле-
ностей. Наголошуючи на нарощуван-

ні іранського потенціалу з ядерного 
питання (в тому числі — виробництві 
нових центрифуг для збагачення 
урану), чиновник зазначає, що на-
кладені на Тегеран шість років тому 
обмеження вже не є такими всеосяж-
ними й вигідними. Для вирішення 
проблеми потрібен новий документ, 
але незрозуміло, як примусити Іран 
піти на його умови.

Наразі американці розглядають 
різні сценарії розвитку ситуації. Звіс-
но, оптимальною альтернативою 
старій угоді може бути підписання 
нового двостороннього америка-
но-іранського договору. Це стало б 
тією дипломатичною перемогою, яка 
зараз дуже потрібна Байдену. Але у 
Вашингтоні не відкидають й інших 
варіантів — у тому числі повернення 
до жорсткого санкційного протисто-
яння, в якому США сподіваються за-
ручитися підтримкою європейських 
партнерів.

Ірану давно надходять сигнали, 
що терпіння Вашингтона має свої 
межі, а дипломатичні пропозиції не 
завжди залишатимуться на столі. 
Втім, нову іранську владу лише дра-
тує така позиція США, що сприйма-
ється як шантаж. За словами ново-
призначеного міністра закордонних 
справ Хосейна Аміра Абдоллахіяна, 
повторення старої риторики не при-
несе Вашингтону успіху в перегово-
рах доти, доки він не почне ставити-
ся до Ірану з повагою.

При цьому іранські консерватори 
поки що утримуються від активного 
позиціювання з питання ядерної уго-
ди. Його роль в офіційних заявах не 
належить до пріоритетних. Це зро-
зуміло — новій владі важко визна-
вати, що країна потерпає під тиском 
американських санкцій, для зняття 
яких доведеться піти на домовлено-
сті з ненависним ворогом. Натомість 

її представники концентруються на 
загальних питаннях відновлення еко-
номічної стабільності держави, ство-
рюючи образ самодостатнього Ірану.

І він поки що не відбиває реалій 
— адже американські санкції справ-
ді потужно вдарили по Тегерану. В 
інтересах держави нарешті їх поз-
бутися. Проте іранська влада теж 
має обмежене поле для маневрів. 
Поступки Вашингтону означатимуть 
втрату авторитету. До того ж Іран 
занепокоєний розбіжностями в аме-
риканському політикумі стосовно 
обговорюваного питання. Зрештою, 
ніхто достеменно не знає, хто стане 
наступником Байдена в Білому домі. 
Навіть якщо компромісів буде досяг-
нуто зараз, перемога республікан-
ського кандидата на виборах 2024 
року може призвести до нового вит-
ка напруги — як це вже було, коли 
наступником Барака Обами став До-
нальд Трамп.

Ірану необхідні гарантії, щоб 
уникнути повторення ситуації 2018 
року, коли США в односторонньому 
порядку вийшли з ядерної угоди. 
Своєю чергою, Вашингтон прагне 
гарантувати, що в Тегерана не буде 
потенціалу й інфраструктури для 
ядерних розробок у військових ці-
лях. Позиції сторін усе ще істотно різ-
няться. Це означає, що перспективи 
переговорного процесу у Відні на 
даний момент невтішні.

Автор: Микола Замікула
Джерело: Дзеркало Тижня

Іран на порозі створення 
ядерної бомби

б

Занепокоєння викликають масштаби збагачення 
урану в Ірані. Останнім часом Тегеран істотно 
збільшив обсяги урану, збагаченого до 20 й 60%
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Навіть якщо компромісів буде досягнуто зараз, 
перемога республіканського кандидата на виборах 
2024 року може призвести до нового витка напруги
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Байден і Харріс намагаються використовувати поняття 
«систeмний рaсизм» для радикального перетворення Америки
Згідно з опублікованою доповід-

дю недавно створеної «Цільо-
вої групи по боротьбі з расиз-
мом» при Національному архіві, 
Ротонда будівлі Національного 
архіву, де публічно виставлені 
наші «Декларація незалежності», 
Конституція і «Білль про права», 
тепер є прикладом «структурного 
расизму». Точно так само, як ліві 
закликали до «переосмислення» 
всього, від поліцейської служби до 
політики щодо федеральних трас, 
тепер вони закликають федераль-
ний уряд «переосмислити» Ротон-
ду, в тому числі шляхом усунення 
«шкідливих» термінів, подібних 
нашим основним документам, 
таким як «Хартія свободи».

Цей приклад є лише останнім у 
тому, що стало чіткою схемою: те, 
що ліві хочуть знищити, їхні попліч-
ники спочатку називають «систeм-
ним рaсизмом». Це включає в себе 
інститути, традиції і цінності амери-
канського життя, які ліві хочуть ра-
дикально перетворити, включаючи 
поліцію і систему кримінального 
правосуддя, Конституцію, нукле-
арну сім'ю (аналог подружньої 
сім'ї в складі чоловіка та дружини 
з дітьми), національні кордони, фі-
нансову систему, домоволодіння, 
зонування на одну сім'ю, приват-
ну охорону здоров'я, закони про 
чесність виборів, обмеження на 
вживання наркотиків, релігію і, як 
свідчить недавній скандал щодо 
Національного архіву, саму амери-
канську ідентичність.

Широке і узагальнене звину-
вачення в «системному расизмі» 
- звинувачення без визначення і 
без доказів - стало найпотужнішою 
зброєю лівих в їх прагненні придба-
ти політичну, корпоративну і 
соціальну владу. На жаль, бага-
то добросовісних американців 
з цим терміном погоджуються, 
часто змішуючи «системний 
расизм» з індивідуальними ра-
систськими діями або слова-
ми. Жоден з громадських діячів не 
стверджував, що випадків расизму 
не було; безсумнівно, вони є, і вони 
майже завжди негайно засуджують-
ся голосами обох політичних пар-
тій.

Звинувачення в індивідуальному 
расизмі сильно відрізняються від 
припущення про те, що сама аме-
риканська система є расистською. 
Проте, це твердження, яке ліві пов-
торюють до нудоти, включаючи 
президента Джо Байдена, який ви-
користовує тактику «системного ра-
сизму», можливо частіше, ніж будь-
який політичний лідер демократів 
до нього.

«Системний расизм пронизує всі 
верстви нашого суспільства, вклю-
чаючи правоохоронні органи, і ми 
повинні виконати важку роботу, 
щоб викорінити його», - написав 
кандидат Байден в Твіттері в червні 
2020 року. Через кілька днів Байден 
знову написав в Твіттері: «Систем-
ний расизм існує не тільки в наших 
правоохоронних органах, але і в 
житловій сфері, освіті та в усьому, 
що ми робимо». Приблизно в той 
же час репортер CBS запитав Ба-
йдена, чи вважає він, що в право-
охоронних органах існує системний 
расизм. Відповідь Байдена: «Зви-
чайно. Але це стосується не тільки 

правоохоронних органів, а й усіх 
інших». Кілька тижнів тому в сво-
їй промові, приймаючи номінацію 
кандидата Демократичної партії на 
пост президента, Байден заявив, що 
Америка, нарешті, готова «старан-
но працювати, щоб викорінити наш 
системний расизм».

Під час виборчої кампанії 2020 
року Джо Байден і Берні Сандерс 
створили Цільову групу єдності Ба-
йдена-Сандерса, яка опублікувала 
110-сторінковий політичний мані-
фест. Цей лівий політичний доку-
мент використовує звинувачення в 
«системному расизмі», щоб виправ-
дати перебудову американської 
поліцейської та судової систем, пе-
редачі на федеральний рівень сис-
теми освіти К-12, ліквідацію безпе-
ки кордонів, і включають екологічні 

заходи на основі «Зеленого нового 
курсу» (Green New Deal), а також за-
гальну трансформацію економіки 
за допомогою її соціалізації. У до-
повіді говориться про «системний 
расизм» практично у всіх сферах 
американського життя.

В інавгураційній промові Байден 
сказав, що нація переживає «час 
випробувань», що вона повинна 
протистояти «укусам системного 
расизму». Кілька тижнів тому пре-
зидент Байден двічі згадав «систем-
ний расизм» у своєму першому 
публічному зверненні перед спіль-
ною сесією Конгресу, заявивши, що 
«у нас є реальний шанс викорінити 
«системний расизм», який вражає 
американське життя».

Віцепрезидент Камала Харріс 
дотримується того ж погляду на 
країну. «Системний расизм зачіпає 
всі рівні нашого суспільства», - на-
писала у Твіттері кандидат Харріс 15 
червня 2020 року. У своїй промові з 
приводу висунення її кандидатури 
Харріс стверджувала, що «чорно-
шкірі, латиноамериканці та корінні 
народи страждають і вмирають не-
пропорційно часто. І це не випадко-
во. Це наслідки структурного расиз-
му». Пізніше в ході кампанії Харріс 
присягнулася «викорінити систем-
ний расизм, який все ще пронизує 

наші зали судових засідань, наші 
в'язниці та поліцію».

З того часу і Байден, і Харріс не-
одноразово називали «системний 
расизм» або «структурний расизм» 
абстрактним символом, відпові-
дальним за кожну проблему в аме-
риканському суспільстві.

Важко придумати що-небудь ще 
в сучасну епоху, що було б проци-
товано в якості прямого джерела 
майже для кожної проблеми амери-
канського життя, включаючи нашу 
мову.

Рішення Демократичної партії 
завжди базувалися на більш прямо-
му контролі федеральним урядом 
(і, отже, Демократичної партії) над 
життям простих американців.

У своїй номінаційній промові 
трохи більше року тому президент 

Дональд Трамп взяв на себе опис 
ненависті Демократичної партії до 
Америки і її безперервні звинува-
чення в системному рaсизмі:

На Національному з'їзді Демо-
кратичної партії Джо Байден і його 
партія неодноразово нападали на 
Америку як на країну рaсової, еко-
номічної і соціальної несправед-
ливості. Отже, сьогодні ввечері я 
задаю вам просте запитання: як Де-
мократична партія може очолюва-
ти нашу країну, коли вона витрачає 
так багато часу на її руйнування? З 
точки зору лівих, вони не вважають 
Америку найвільнішою, справедли-
вою та виключною нацією на Землі. 
Замість цього вони бачать нечести-
ву націю, яка повинна бути пока-
рана за свої гріхи. Наші опоненти 
говорять, що спокутування для вас 
може статися тільки в разі переда-
чі їм влади. Це типовий метод, який 
використовує кожен репресивний 
рух протягом всієї історії.

У липневому есе в American 
Greatness Пітер Вуд порівняв сьо-
годнішні постійні звинувачення в 
«системному расизмі» з судовими 
процесами над салемськими відь-
мами, охарактеризувавши систем-
ний расизм як «теорію чаклунства». 
Вуд ясно дає зрозуміти, що систем-
ний расизм існував в минулому - 

наприклад, на довоєнному Півдні. 
Він також ясно дає зрозуміти, що як 
і раніше існують випадки расизму, 
на які можна і потрібно вказувати та 
засуджувати їх. Але, стверджує Вуд, 
«системний расизм», що містить за-
кон, схвалення його суспільством, 
посилення економіки і зміцнення 
культури, просто зник. Він був офі-
ційно скасований кілька поколінь 
назад, і з того часу ми енергійно 
розчищаємо його залишки».

Як вказує Вуд, широко поширена 
віра лівих в «систeмний рaсизм», як 
його визначають ліві, без будь-яких 
конкретних доказів його реально-
го існування в сучасному амери-
канському суспільстві призвела до 
«Салемської паніки», заснованої на 
псевдоавторитетній заяві про його 
існування». Прихильники «систeм-
ного рacизму», пише Вуд, змушені 
шукати «спектральні докази», які 
вимагають «спеціальних магічних 
очей», щоб виявити всеосяжний рa-
сизм, який вони не можуть довести 
емпірично.

Вуд зазначає, що «захоплення 
чаклунством ніколи не закінчуєть-
ся добре - ні для обвинувачених, ні 
для суспільства, яке допустило це 
тимчасове сповзання в безумство (а 
також нерідко і для обвинувачів)».

Один з найвидатніших письмен-
ників 20 століття був добре знайо-
мий з тим, що ми зараз бачимо в 
нашій політиці і її постійно зміню-
ваними і неоднозначними терміна-
ми, такими як «систeмний рaсизм». 
У своїй книзі «1984» Джордж Ору-
елл описує феномен, за допомо-
гою якого тоталітаризм намагаєть-
ся отримати контроль над мовою, 
щоб обмежити здатність населення 
мислити і діяти на своїх власних 
умовах: «Кожне поняття, яке може 

коли-небудь знадобитися, 
буде виражено рівно одним 
словом, з жорстко визначеним 
його значенням, а все його 
допоміжні значення повинні 
бути знищені і забуті». Роман 
«1984 рік» був опублікований 

в 1949 році, але його пророче попе-
редження про бажання радикаль-
них соціалістів контролювати так 
зване «злочинне мислення» і тим 
самим змусити інакомислячих за-
мовкнути, залишається актуальним 
і сьогодні. Це особливо актуально 
в контексті контролю вкрай лівих 
над американською культурою, за-
жатою в лещатах однієї концепції - 
звинувачення своїх супротивників 
в «системному расизмі».

На благо американської сили 
і єдності, а також заради кінцевої 
мети жити в суворій відповідно-
сті з нашим національним деві-
зом «pluribus unum» - «з багатьох 
- єдине», американці повинні спо-
діватися, що все більше і більше їх 
співгромадян прокинуться від бо-
жевілля, визнають серйозну шкоду 
від расистського підходу до кож-
ного компоненту американського 
життя, викриють дикі звинувачення 
в «системнoму рaсизмі» як брехню, 
якою вони і є.

Якщо ми цього не зробимо, по-
переджає Вуд, ми всі опинимося пе-
ред судом - кожен з нас.

Фото: amac.us
Джерело: https://amac.us/biden-and-harris-are-

trying-to-use-the-smear-of-systemic-racism-to-
radically-transform-america/

Переклад українською, «Час і Події»

Звинувачення в «системному расизмі» стало 
найпотужнішою зброєю лівих в їх прагненні 
придбати політичну, корпоративну і соціальну владу
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Продовження на стор. 33

У сучасному світі не про-
блема купити екзотич-

ний фрукт у будь-яку пору 
року, а страви кухонь усьо-
го світу – з доставкою до-
дому. Багато нововведень 
полегшують наше життя, 
але чи у захваті від них наш 
організм? Навіть у найба-
нальніших ситуаціях часом 
не знаємо, чи не шкодимо 
собі. Чи позбавлятися від 
кавової залежності? Чи 
існує здоровий «перекус»? 
Як не об’їдатися, коли 
сидимо перед телевізо-
ром? Укрінформ запитав 
про це лікаря-дієтолога 
вищої категорії, керівника 
Центру нормалізації ваги, 
експерта проєктів телека-
налу СТБ Світлану Фус.

Доставка, «сухом’ятка», 
їжа під телевізор 
і перекуси

– Світлано, нинішній 
уклад життя, а зараз ще й 
карантин, впливають на 
харчові звички українців. 
Багато хто почав замов-
ляти доставку їжі додому. 
Чи є це здоровою заміною 
традиційній домашній 
їжі? Якщо ж ні, то як часто 
можна себе так балува-
ти?

– Доставки бувають різ-
ними. Бувають доставки 
піци, суші, а є і доставка 
обідів. Якщо протягом тиж-
ня людина дуже часто за-
хоплюється піцою і суші, то 
це негативно вплине на її 
здоров’я: надмірна кількість 
вуглеводів і жирів. Доставка 
адекватного збалансовано-
го харчування – це коли на 
день людина замовляє собі 
повний набір продуктів у ви-
гляді страв, які розподілені 
на сніданок, обід і вечерю, 
і перекус. Такі замовлення, 
адекватно збалансовані, мо-
жуть навіть поліпшити само-
почуття, змушуючи людину 
харчуватися в режимі. І вага 
від такого харчування не на-
биратиметься.

– Чи правда, що ми з’їда-
ємо більше, якщо одночас-
но їмо і дивимося телеві-
зор або фільм на ноутбуці?

– Якщо ми накладаємо 
на тарілку певну кількість 
їжі і нею обмежуємося, це 
не призведе до переїдан-
ня. Якщо ж їсти механічно, 
наприклад, жуємо якісь 
фрукти, горішки, насіння, 
кондитерські вироби, то 
ми справді відволікаємося 
від процесу прийому їжі і 

не контролюємо відчуття 
насичення, і справді може-
мо переїдати і перебирати і 
по калоріях, і по категоріях 
(прості вуглеводи і жири).

– Інша крайність сучас-
ності – швидкі перекуси, 
так звана сухом’ятка. Але 
наскільки насправді для 
здоров’я важливо вжива-
ти перші страви, чи все ж 
від них можна легко відмо-
витися?

– Якщо у харчуванні кіль-
кість овочів є достатньою, то 
здебільшого перші страви – 
це справа звички. Ще питан-
ня, наскільки людина добре 
почувається після овочевих 
відварів, бульйонів. Перші 
страви – це не обов’язковий 
компонент нашого раціо-
ну, але у наших традиціях і 
звичках – річ поширена. Тен-
денція така, що у сучасному 
харчуванні треба робити 
харчові паузи – важливо на-
вчитися наїдатися на кожен 
прийом їжі, щоб відчуття 
ситості тривало досить дов-
го: від трьох з половиною 
до п’яти годин (залежно від 
того, скільки людина разів 
на день їсть). Це оптималь-
ний спосіб харчування, адже 
так ми даємо можливість ор-
ганізму переварити і засвої-

ти всю їжу. І за такого режи-
му харчування, коли робимо 
харчові паузи між прийо-
мами їжі, ми менше будемо 
страждати від надлишкової 
маси тіла і різних проблем з 
травною системою.

Харчування треба 
планувати – це стосується 
і дітей, і дорослих

– А як бути зі школяра-
ми? Що краще давати їм 
на перекуси, щоб і корисно 
було, і не приїдалося?

– Харчування треба пла-
нувати – це стосується не 
лише дітей, а й дорослих. 
Якщо людина харчується 
одноманітно, без фантазії у 
виборі їжі, то їжа буде приїда-
тися і завжди буде хотітися 
з’їсти щось швидке і насичене 
смаком. Плануємо перекуси, 
виходячи з того, які продук-
ти дитина не доїдає. Можна 
дати їй з собою кисломолочні 
продукти з фруктами і якийсь 
сендвіч з овочами, шматком 
м’яса або риби. Це може бути 

загорнутий в лаваш листо-
вий салат з морквою і сиром 
з чаєм без цукру.

Куряче м’ясо - хороше 
джерело повноцінного 
білка, який потрібен 
для росту і розвитку 
дитячого організму

– А чому для дитячого 
харчування часто реко-
мендують використо-
вувати саме курку? І як її 
можна приготувати, щоб 
зацікавити навіть най-
більш примхливих дітей?

– Куряче м’ясо – хороше 
джерело повноцінного біл-
ка, який потрібен для росту 
і розвитку дитячого орга-
нізму, а також для оновлен-
ня тканин. Також у курятині 
склад жиру відрізняється 
від жиру яловичини або 
свинини. У курячому жирі 
вміст поліненасичених жир-

них кислот: омега 3, оме-
га 6, омега 9 – більше, ніж 
насичених жирних кислот, 
процентне співвідношен-
ня 70 на 30 приблизно. Цей 
жир легко засвоюється, дає 
енергію і позитивно впливає 
на процеси обміну в організ-
мі людини. Як готувати – це 
вже справа смаку, оскільки 
можна і запікати, і відварю-
вати, робити з курячої груд-
ки щось на зразок буженини 
і давати м’ясо холодним.

– Вегетаріанство сьо-
годні є популярним, тому 
легко можна знайти пора-
ди, чим замінити м’ясо в 
раціоні. Тоді як існує безліч 
людей, які відмовляються 
від риби, але продовжують 
вживати м’ясо – на що їм 
варто звернути увагу?

– Наш організм засвоює 
м’ясо, рибу, кашу, овочі і всю 
їжу у вигляді білків, жирів, 
вуглеводів, вітамінів і міне-
ралів. Нам важливо забез-
печити ці нутрієнти для нор-
мальної роботи організму, 
в адекватній кількості. Коли 

ми виключаємо якісь про-
дукти зі свого раціону, ми не 
сильно впливаємо на забез-
печеність нашого організму 
необхідними речовинами.

З приводу вегетаріанства 
– якщо у раціоні людини за-
лишаються кисломолочні 
продукти, риба з морепро-
дуктами і яйця, то такий ра-
ціон, якщо він правильно 
сформований, може бути до-
статньо повноцінним. Якщо 
люди повністю відмовляють-
ся від продуктів тваринного 
походження, то виникає ба-
гато проблем. Такий спосіб 
харчування не дуже добре 
впливає на організм у далекій 
перспективі. А якщо людина 
не їсть лише рибу, то їй до-
статньо інших продуктів, щоб 
заповнити відсутні компонен-
ти, які можна було отримати 
з риби. Йод, який надходить 
з морської риби і є дуже важ-
ливим у нашому харчуванні, 
можна замінити морськими 

водоростями, йодованою сіл-
лю. Є і спеціальні добавки, але 
їх треба приймати за призна-
ченням лікаря.

– Скоро піст, в інтерне-
ті знову з’являтимуться 
рецепти пісних замінників 
звичайних страв – пісні пи-
ріжки, котлети «майже як 
із м’яса». Як наш організм 
може відреагувати на та-
кий самообман?

– Тут немає ніякого самоо-
бману. Наш організм, як я вже 
казала, засвоює всю їжу у ви-
гляді білків, жирів і вуглеводів. 
І він робитиме це, незалежно 
від того, з яких джерел вони 
надходять. Інша річ, що, на-
приклад, білки з їжі тваринно-
го походження засвоюються 
краще, рослинного – гірше. 
Харчування під час посту має 
бути також збалансованим і 
насиченим різними продук-
тами харчування, які дають 
адекватне надходження усьо-
го необхідного. З огляду на 
те, що це не категорична від-
мова від продуктів тваринно-
го походження, а тимчасове 

явище, то нічого страшного 
з організмом не трапиться. 
Правда, деякі люди на вугле-
водній їжі, без продуктів тва-
ринного походження, почи-
нають набирати вагу. Таким 
треба обережно і правильно 
формувати раціон, щоб не на-
брати зайвого.

– Кажуть, апетит при-
ходить під час їжі. Але що 
робити, якщо зранку або 
в обід зовсім не хочеться 
їсти – чи треба тоді себе 
змушувати?

– Треба розбиратися в 
причинах, чому у людини 
немає апетиту або вона має 
притуплене відчуття голоду. 
Є нюанси, пов’язані з нашим 
режимом або станом травної 
системи. Наприклад, якщо 
дуже добре повечеряти або 
їсти вночі, то до ранку відчут-
тя голоду може не з’явитися, і 
апетит у цей час буде поганий. 
Або є проблеми з травною 
системою, для яких відсут-
ність апетиту є симптомом. 
Такі стани треба виявляти і 
лікувати. Усі ситуації потребу-
ють індивідуального підходу.

– А от коли навпаки – 
голод не дає заснути вно-
чі? Терпіти чи дозволити 
собі, чого душа забажає?

– Обов’язково слід поїсти, 
але треба вибирати що. Не 
можна лягати спати, не по-
поївши. Голод буває різним. 
І якщо «смокче» в області 
шлунку, то з такими непри-
ємними відчуттями лягати 
спати не слід – можуть поси-
литися проблеми з травною 
системою. Що саме з’їдати у 
такому випадку, краще вирі-
шувати лікарям – кожен ви-
падок індивідуальний.

Чи буває кавова ломка 
і заміна екзотиці

– Ще один постійний 
атрибут нашого часу – 
кава і кофеїнові напої, які 
продаються чи не на кож-
ному кроці. Які кофеїнові 
напої містять найменше 
калорій, а які – найбільш 
калорійні?

– Все залежить від того, з 
чим це пити і їсти. Насправ-
ді кава і кофеїновмісні напої, 

Світлана Фус, лікар-дієтолог:

«Якщо у харчуванні кількість 
овочів є достатньою, 
то перші страви – 
це справа звички»

Коли ми виключаємо якісь продукти зі свого раціону, 
ми не сильно впливаємо на забезпеченість нашого 
організму необхідними речовинами
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такі як чорний і зелений чай, 
не є висококалорійними. Але 
якщо до неї ми додали верш-
ки, молоко, морозиво, цукор 
або п’ємо її з печивом, тортом, 
тоді вона стає калорійною. І 
не завжди ці калорії корисні.

– Як же перебороти пси-
хологічну і фізичну залеж-
ність від кофеїнових напоїв?

– Кофеїнові напої сти-
мулюють центральну нерво-
ву систему. Але не всі залеж-
ні від них. У разі надмірного 
захоплення ними така сти-
муляція призводить до не-
гативних наслідків: можуть 
з’являтися безсоння, тахі-
кардія. Це погано познача-
ється на травній і централь-
ній нервовій системах.

Ось в чому треба розбира-
тися, це чому людина їх бага-
то п’є – може, вона не доїдає, 
недосипає або має якісь інші 

проблеми, які вона «зали-
ває» кавою. Напій може бути 
і банальною звичкою: люди 
не звикли пити чисту воду і 
замінюють її такими напоя-
ми. Як подолати це – складно 
сказати, у деяких при відмо-
ві від кави погіршується са-
мопочуття. Починає боліти 
голова, вони абсолютно без 
тонусу. Але все виправдано, 
адже через якийсь час наста-
не «очищення» рецепторів і 
організм зможе без цих сти-
муляторів обходитися.

– Кажуть, молоко на 
користь лише дітям. На-
скільки безлактозна мо-
лочна продукція є кращою 
для звичайної дорослої 
людини у порівнянні зі зви-
чайним молоком? Чи є сенс 
переплачувати?

Є люди, які не переносять 
лактозу з народження, а є 
такі, які набули непереноси-
мість лактози з віком. Для 

них відмова від продуктів, 
які містять лактозу, є виправ-
даною. Якщо ж людина нор-
мально переносить лактозу, 
немає сенсу відмовлятися 
від лактозовмістного набілу. 
Щоправда, без перебору: 
молочні продукти не повин-
ні займати всю білкову і жи-
рову частину раціону, їх вжи-
вання треба дозувати.

– Останнім часом со-
ціальні мережі посилено 
пропонують спробувати 
екзотичні фрукти. Мож-
ливо, зима – сезон для бага-
тьох видів. Але наскільки 
такі фрукти втрачають 
свої корисні властивості 
під час тривалого тран-
спортування? Чи залиша-
ється щось корисне в тій 
екзотиці, яка лежить на 
полицях супермаркетів?

– Чи сприймаємо ми ба-
нани як екзотичний фрукт? 
Вже ні. А апельсини? Теж 

ні. Тому сьогодні рідко що 
можна вважати екзотикою. 
Головне, щоб у людини не 
було алергічної реакції на 
компоненти, які містяться в 
екзотичному плоді, та й кіль-
кість того, що з’їдається, має 
бути помірною.

Усі плоди покриті обо-
лонкою, яка захищає від 
окислювальних процесів те, 
що всередині. Якщо вони ви-
рощені в нормальних умо-
вах (їх не обробляли шкід-
ливими речовинами), і їхня 
оболонка не пошкоджена, 
то продукт можна вважати 
якісним. Адже у нас теж ча-
сто плоди знімають недозрі-
лими – в дорозі дозрівають.

У кожному фрукті, екзо-
тичний він чи ні, є своя ко-
ристь. Заради якоїсь чарівної 
речовини їх спеціально їсти 
не треба. Лише тому, що цієї 
чарівної речовини там не-
має. Адже фрукти з аналогіч-

ним набором нутрієнтів є і в 
нашій місцевості. Ми спокій-
но можемо обходитися арсе-
налом того, що росте в Украї-
ні. Пробувати можна все, щоб 
розуміти, наскільки різнома-
нітними є дари природи.

– Які корисні звички має 
виробити у себе сучасний 
українець, щоб залишати-
ся здоровим і щасливим?

– Найпростіші звички – 
режим харчування, питний 
режим, повноцінний сон і 
адекватна фізична актив-
ність. Але як же складно ба-
гатьом зрозуміти, що все так 
просто! Що саме ці прості 
звички запобігають розвит-
ку багатьох хвороб, покра-
щують якість життя, продов-
жують молодість.

Спілкувалась: Юлія Конончук. Київ
Джерело: Укрінформ 

(https://www.ukrinform.ua/rubric-
yakisne-zhyttia/3196159-svitlana-fus-

likardietolog.html)

Музика (буквально) зцілює серця
Нефролог Майкл Філд навчив 

студентів-медиків розшиф-
ровувати шуми в серці за допом-
огою музичних засобів – трелей, 
форшлагів і димінуендо, – опису-
ючи таким нехарактерним спо-
собом порушення у його роботі.

Музикант та математик Елейн Чю 
пішла ще далі і передала характерні 
ритми електричних аномалій серця у 
нотному записі. Виявилося, що схожі 
ритми покладені в основу низки му-
зичних творів, зокрема «Blue Rondo à 
la Turk» Дейва Брубека, чий ритм 2: 4: 
3: нагадує ранні скорочення шлуноч-
ків, або ремікс «Le Grand Tango» Ас-
тора П’яццоли, що відтворює нерегу-
лярні ритми фібриляції передсердь. 
А «Маленькі етюди для фортепіано» 
Елейн Чю, написані у співавторстві з 
кардіологом П’єром Ламбіазом, зна-
йомлять слухача з електричною абе-
рацією серця. 

Причина, через яку між музикою і 
кардіологією багато спільного, поля-
гає у тому, що аномальні серцеві рит-
ми схильні формувати прості спів-
відношення інтервалів між ударами. 
Характерні ритми в музиці Бетхо-
вена настільки схожі на порушення 
роботи серця, що кардіологи навіть 
припустили, що вони є транскрипці-
єю аритмії композитора – інтероцеп-
тивним сприйняттям свого власного 
серцебиття, підсиленого глухотою.

Це лишень одна з багатьох при-
чин, чому музика повинна бути 
частиною інструментарію кожного 
кардіолога. Музику і серце роман-
тично пов’язає у масовій свідомості 
їхній спільний зв’язок з людськими 
емоціями. В історії було безліч при-
кладів, коли після бурхливих емоцій 
майже відразу наставала смерть. Хі-
рург Джон Гантер якось сказав: «Моє 
життя в руках будь-якого мерзотни-
ка, який здатний викликати у мене 
пристрасті». Сам Гантер впав у не-
притомність і помер після бурхливої 
суперечки на нараді.

Кардіологи Пітер Таґгарт і П’єр 
Ламбіазе проаналізували вплив емо-
цій на електропровідні властивості 
окремих серцевих клітин. Вияви-
лось, що психологічний стрес змінює 
період відновлення цих клітин після 
кожного удару серця, званий трива-
лістю потенціалу дії. Таґгарт є співав-

тором дослідження, в якому людям, 
чиї серця билися з постійною часто-
тою, показали болісну сцену перері-
зання мотузки з фільму «Вертикальна 
межа» (2000). Науковці з’ясували, що 
стрес зменшує тривалість потенціалу 
дії. Це пояснює, чому сильний стрес 
у поєднанні з фоновими захворюван-
нями серця може спричинити небез-
печну для життя аритмію. 

Сильний стрес може драматич-
но вплинути на серце, але не менш 
небезпечним є й тривалий хроніч-
ний стрес, зумовлений підсвідомим 
відчуттям небезпеки, який теж може 
спричинити хворобу і смерть. Під-
вищена активність симпатичної нер-
вової системи пригні-
чується, коли людина 
відчуває безпеку, але 
у період випробувань 
ці захисні гальма ви-
микаються. Так звана 
«небезпекова теорія стресу» пов’я-
зує тривалі неусвідомлені стресові 
фактори, такі як низький соціальний 
статус, негаразди в ранньому віці 
або самотність, зі станом підвищеної 
пильності організму, яка збільшує 
ймовірність розвитку серцевих за-
хворювань.

Музика вабить нас до себе частко-
во тому, що вона спирається на наше 
споконвічне усвідомлення серце-
биття. До середини 19 століття сер-
цебиття було стандартним мірилом 
музичного ритму, поки йому на зміну 
не прийшов механічний метроном. 
У трактаті «Practica Musicae» (1496) 
композитор-теоретик Франкіно Ґа-
фурі писав, що належною мірою му-
зичного ритму має бути пульс здоро-
вої людини.

Слухаючи музику, ми іноді відчу-
ваємо фізіологічний стан іншої люди-
ни. Так, рівномірний пульс на початку 
чарівного Шубертового Тріо Op. 100 
задає водночас спокійний і сильний 
ритм, а захекані октави в його «Der 
Erlkrönig» нагадують прискорене 
серцебиття хворого хлопчика на ру-
ках у батька, що скаче крізь бурхли-
ву вітряну ніч. Дослідники, зокрема 
музикант та науковець Ґрейс Леслі, 
виявили, що слухання ударів серця 
збільшує емпатію – здатність людей 
відчувати те, що переживають інші 
люди.

Музика змінює частоту наших сер-

цевих скорочень, дихання та кров’я-
ний тиск, а також впливає на роботу 
мозку. Нейробіолог Психея Луї та її 
колеги простежили фізіологічні зміни 
під впливом музики у ділянці мозку, 
званій переднім острівцем, що відпо-
відає за несвідому регуляцію функцій 
організму. Ця ділянка пов’язана з ем-
патичним відображенням зовнішніх і 
внутрішніх переживань та пов’язана 
з ділянками мозку, які відповідають 
за слух (схухова кора) і задоволення 
(дофамінергічна система винагород). 
Ці слухові шляхи і мережі винагоро-
ди, ймовірно, лежать в основі здат-
ності розуму формувати прогнози і 
очікування під час прослуховування 

музики. Вважається, що в основі емо-
цій та значення музики лежить сис-
тематичне виконання і порушення 
очікувань.

Музика є ідеальним каталізатором 
фізіологічних змін у дослідженнях 
серця і мозку, адже її можна система-
тично розділити на функції, укорінені 
у змісті нот і передачі цього змісту у 
виконанні. Аналізуючи зображення 
мозку, отримані за допомогою фМРТ, 
композитор і нейробіолог Майкл 
Кейсі виявив, що музика викликає 
передбачувану мозкову активність. 
Шаблони активації нервових мереж 
були настільки узгодженими, що 
можна було точно визначити, який 
музичний жанр слухала людина 
лише на основі сканів її мозку.

Особливості музики також пов’я-
зані з фізіологічними реакціями. У до-
слідженні Лучано Бернарді та Пітера 
Слейта збільшення гучності вокаль-
ної та оркестрової музики викликало 
звуження судин та зростання артері-
ального тиску пропорційно цим кре-
щендо. Арії Верді з десятисекундни-
ми фразами змушували серцевий та 
дихальний ритм слухачів синхроні-
зуватися з музикою. Вважається, що 
такі несвідомі фізіологічні реакції є 
родоначальниками емоцій, які ви-
кликає музика.

Музика також здійснює загаль-
ний вплив на фізіологію людини. 
Люди, які слухають одну і ту ж музи-

ку, схильні синхронізувати не лише 
свої рухи, а й своє дихання і серце-
вий ритм. Узгодженість серцебиття 
частково пов’язана з ритмом дихан-
ня, але дослідники довели, що вона 
настає навіть якщо не брати до уваги 
цей фактор.

Когнітивні та фізичні вимоги до 
виконання музики теж впливають 
на серцевий ритм та дихання музи-
кантів. Психологи Керолайн Палмер 
і Шеннон Райт довели, що серцеві 
ритми музикантів стають жорсткіши-
ми (передбачуваними) під час відтво-
рення незнайомих мелодій, а також 
під час першої гри після пробуджен-
ня вранці.

Для пацієнтів з хво-
робами серця музика 
може бути частиною 
терапії. Вона здатна 
впливати на кровообіг 
в мозку, зменшити пе-

редопераційну тривогу та післяопе-
раційний стрес, покращити результат 
операції та знизити рівень гормону 
стресу – кортизолу. Виявлено, що 
музична терапія суттєво впливає на 
частоту серцевих скорочень і артері-
альний тиск у пацієнтів з ішемічною 
хворобою серця. Слухання розсла-
бленої музики не тільки знижує час-
тоту серцевих скорочень і дихання, 
але також і потребу серця в кисні у 
пацієнтів, які перенесли серцевий 
напад.

Завдяки технологічному прогресу 
біологічні сенсори зворотного зв’яз-
ку можна використовувати для керу-
вання музичною терапією пацієнтів з 
серцевими станами. У такий спосіб, 
зокрема, можна впливати на часто-
ту серцевих скорочень та дихання 
з метою збільшення варіабельності 
серцевого ритму. Завдяки широкому 
впровадженню пристроїв біологіч-
ного зворотного зв’язку, адаптація 
музики до індивідуальних когнітив-
них, нервових чи серцевих станів 
вже досяжна, що цілком дозволяє лі-
карям призначати «музичні ліки» для 
покращення фізичного та психоло-
гічного благополуччя своїх пацієнтів.

Автори: Elaine Chew, Psyche Loui, Grace Leslie, 
Caroline Palmer, Jonathan Berger, Edward W. 

Large, Nicolo F. Bernardi, Suzanne Hanser, Julian F. 
Thayer, Michael A. Casey, Pier D. Lambiase
“How Music Can Literally Heal the Heart”

Джерело: Збруч (https://zbruc.eu/node/107698) 

Закінчення. Початок  на стор. 32
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Музика змінює частоту серцевих 
скорочень, дихання та кров’яний тиск, 
а також впливає на роботу мозку
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NASA вибрало місце посадки 
для місії місяцехода

NАSА відправить роботизова-
ний всюдихід на пошуки водяного 
льоду біля кратера на Південному 
полюсі Місяця. Про це повідомляє 
ВВС.

У 2023 році всюдихід розміром з 
машинку для гольфу приземлиться 
біля західного краю кратера Нобіле 
завширшки 73 км, який майже по-
стійно знаходиться в тіні.

Місія Viper підтримає плани 
щодо дослідження Місяця люди-
ною, оскільки лід можна добувати 
для використання як питної води 
так і ракетного палива.

Як зазначає видання, NАSА хоче 
повернути астронавтів на поверх-
ню Місяця в цьому десятилітті.

Фото: NАSА

Марсохід Nasa зробив 
нове селфі на Червоній планеті

Марсохід Perseverance у рамках 
дослідницької місії Національного 
управління з аеронавтики та дослі-
дження космічного простору США 
(NASA) зробив нову світлину на 
Червоній планеті. Про це повідом-
ляється на сторінці космічного апа-
рату у Твіттері.

«Я свердлю каміння, займаюся 
наукою і час від часу роблю селфі»,- 
йдеться у повідомленні. Зазначаєть-
ся, що сама світлина була зроблена 
Perseverance після того, як марсохід 
зміг взяти два зразки марсіанського 
ґрунту на Червоній планеті.

Марсохід Perseverance достав-
лений на Червону планету разом 

із гелікоптером Ingenuity у рамках 
дослідницької місії Національного 
управління з аеронавтики та дослі-
дження космічного простору США 
(NASA) 18 лютого цього року, після 
майже 7 місяців польоту.

Perseverance має зібрати на 
Марсі зразки породи, які на Землю 
вивезе спеціальна спільна місія Єв-
ропейської космічної агенції (ЄКА) 
та NASA. Її планують відправити до 
Марса не раніше 2026 року.

Фото: NASA
Джерело: Укрінформ 

(https://www.ukrinform.ua/rubric-
technology/3319151-marsohid-nasa-zrobiv-nove-

selfi-na-cervonij-planeti.html) 

Астроном відкрив нову комету, що 
пролітає між Марсом і Сатурном

Американський астроном Кас-
пер Вірчос із міста Таксон, штат Арі-
зона, виявив нову комету у космосі. 
Про це повідомляє KOLD News 13.

Зазначається, що це відбулося 
ще минулого тижня під час роботи 
в астрономічній обсерваторії Ма-
унт-Леммон (Арізона), проте публіч-
но стало відомо тільки зараз.

«Коли астроном виявляє коме-

ту, її називають на честь його 
ім’я. В цьому випадку комету 
назвали моїм прізвищем», - 
заявив Каспер Вірчос.

Він додав, що сама коме-
та, яку він відкрив, подоро-
жує між Марсом і Сатурном і 
пролітає навколо Сонця при-
близно кожні 13 років.

Вірчос сподівається на по-
чатку наступного десятиліття 

знову побачити цю комету.
Комета Leonard наприкінці цьо-

го року пролетить на найближчій 
відстані до Землі, а на початку 2022-
го «зачепить» своїм хвостом Венеру.

Фото: Укрінформ
Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.

ua/rubric-technology/3318501-astronom-
vidkriv-novu-kometu-aka-prolitae-miz-marsom-i-

saturnom.html) 

Китай запустив космовантажівку 
«Тяньчжоу-3»

Канцелярія програми пілото-
ваної космонавтики Китаю (CMSA) 
заявила про запуск у космос ван-
тажного корабля «Тяньчжоу-3», що 
доправить необхідні матеріали для 
продовження будівництва першої 
космічної станції КНР у космосі. Про 
це повідомляє Сіньхуa.

Зазначається, що запуск раке-
ти-носія Long March-7 Y4 відбувся 

20 вересня з космодрому Центру за-
пуску супутників Веньчан, що на ос-
трові Хайнань. Згодом «Тяньчжоу-3» 
пристикується до базової модулі 
космічної станції «Тяньхе» та другої 
китайської пілотованої орбітальної 
станції «Тяньгун-2».

Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.
ua/rubric-technology/3318525-kitaj-zapustiv-

kosmovantazivku-tanczou3.html) 

Телескоп HUBBLE показав яскраве 
кулясте скупчення в сузір’ї Змієносець

Телескоп Hubble зробив завдяки 
своїй ширококутовій універсальній 
камері WFC3 та камері Advanced 
Camera for Surveys світлину куля-
стого зоряного скупчення ESO 520-
21 (Palomar 6), яке знаходиться у су-
зір'ї Змієносець.

Сам космічний об’єкт розташо-
ваний неподалік від центру Чумаць-
кого Шляху, в районі, де міжзоряний 
газ і пил поглинають зоряне світло і 
роблять спостереження складніши-
ми.

Зазначається, що Змієносець 
було одним із 48 сузір'їв, що з'яви-
лися у працях єгипетського астро-
нома другого століття Клавдія 
Птолемея. Усі вони належать до 88 
сузір'їв, офіційно визнаних Міжна-

родним астрономічним союзом на 
сьогоднішній день. Водночас не 
всі сузір’я, що були запропоновані 
астрономами, й досі існують.

Як повідомляв Укрінформ, теле-
скоп Hubble зробив завдяки своїй 
ширококутовій універсальній каме-
рі WFC3 світлину кулястого зоряно-
го скупчення NGC 6717.

Фото: ESA/Hubble and NASA, R. Cohen
Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.

ua/rubric-technology/3318465-hubble-pokazav-
askrave-kulaste-skupcenna-u-suziri-zmienosec.

html)
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Робота
Прибирання  регулярних  будинків.  $800 
- $850. Стабільна праця. Машина не потріб-
на (завозим  і  привозим). Full time & Part 
time. Є можливість надання окремої кімна-
ти для проживання в Українській Околиці. 
773-234-1695

Потрібно на роботу: помічник електрика з 
досвідом роботи в США. 224-305-1991

Neda’s  Spa  запрошує  масажиста-тера-
певта  з ліцензією. Знаходимося в Чикаго 
(Belmont & Ashland). 773-552-7525

Потрібна жінка для прибирання квартир в 
Downtown Chicago. 773-710-4676

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

Для завантаженого складу в Bridgeview 
необхідні пакувальники. Робота на full-
time. Англійська мінімальна, але володін-
ня комп’ютером! $15-$18 за годину + бонус.  
($1000 бонус для прийнятих на роботу!) Те-
лефонуйте 708-907-3000

Тракова компанія  ”VS Global Transportation” 
запрошує до співпраці Owner Operations! 
Маршрут - по бажанню  водія. 251-554-0704 
- Володимир

На роботу потрібні CNC та  Quality Control 
спеціалісти.  Досвід роботи не обов’язко-
вий, проводимо тренінг. 847-673-6500. 
www.symboltraining.edu

Різне
Математика. 773 -459 - 4092 

PLACE YOUR AD IN OUR CLASSIFIED SECTION
Acceptable forms of payment are: 
checks, cash or credit cards
MAKE ALL CHECKS PAYABLE TO  MEDIATOR, INC.

Price for one word
One word in bold type
Business Card Size

50 c
75 c
$20/ per

issue

Call for order  -  773-697-3922
(frame around)

•Tel: 773-956-1759  Fax: 773-345-5622

• Легалізація статусу в США
• Нотаріальні послуги, апостиль, доручення, переклади
• Багаторічний досвід в сфері юридичної практики
• Індивідуальний підхід до кожного

РОБОТА!

Маршрути з Чикаго в: 

-PA, MD, VA, NJ, NY (but not NYC), CT, RI, MA, NH

-Chicago to MidWest.

Drop and hook в Melrose Park, IL 

Надаємо Ipass і картки на паливо

Телефонуйте 331-998-0611

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÷

- Є íîâі Freightliners Cascadia Glider, òîìó ïðàöþєòå ç ïàïåðîâèì 
áîðòîâèì æóðíàëîì

- Àáñîëþòíî íîâі òðåéëåðè

Транспортна компанія, шукає
відповідальних водіїв на DRY VANS

Гарантуємо  

$2000 на тиждень!

Одне з найдосвідченіших агентств
в Чикаго "Euro Care"пропонує

1. Приємна літня жінка, що мешкає в 
Gary, IN шукає жінку по догляду. Робота 
з проживанням, 7 днів на тиждень. 
$160/день. Знання англійської та досвід 
роботи вимагається. Водіння авто не 
обов’язкове.

3. Приємна жінка в Northbrook шукає на 
роботу жінку по догляду. Робота з 
проживанням, 5 днів на тиждень. 
$150-160/день.
Знання англійської, досвід роботи 
вимагається. Водіння авто не обов’язкове.

2. Літня жінка в центрі Чикаго шукає 
жінку по догляду, з можливістю 
відвідування. 3-5 днів на тиждень. 12 
годинна зміна. $160-180. Вимагається 
знання англійської та досвід роботи. 
Водіння авто не обов’язкове.

4. Пара в Skokie шукає досвідченого 
чоловіка по догляду за літнім 
чоловіком. Робота з проживанням, 5-7 
днів на тиждень. $170/день. Знання 
англійської, наявність водійського 
посвідчення та автомобіль вимагається.

Робота в Чикаго та околицях, з проживанням та без!
181 Waukegan Rd., Ste 201, Northfield, IL 60093 | 773-545-5685

Денна або нічна робота для досвідчених caregivers. Приходьте в агенцію реєструватися особисто!

добре оплачувану роботу 
по догляду за літніми людьми:

Приємна літня пара з Mount Prospect шукає фізично 
сильну помічницю. 

7 днів на тиждень, з проживанням. $200 / день. 
Потрібна хороша англійська, DL і машина. 

Жінка похилого віку з Glenview шукає досвідчену 
жінку, з проживанням, 

7 днів на тиждень $250 / день. Потрібна хороша 
англійська, DL і машина.

Жінка похилого віку в Lincolnshire шукає собі 
фізично сильну помічницю  з досвідом роботи на 12 
год/день( без проживання). $170-180 /день. Потрібні 

гарна англійська, DL, машина і досвід.

Літній чоловік в Lincolnshire шукає постійну 
помічницю, доглядати за ним 4 години вранці  і  
4 години ввечері, до 7 днів в тиждень, $20/год. 

Потрібна хороша англійська, DL, машина і досвід.
Жінка похилого віку в Glenview шукає собі 

помічницю  з досвідом роботи ( без проживання). 
До 7 днів в тиждень, з 10 ран. до 2 по-пол.; $17.50-

18/год. Потрібні гарна англійська, DL, машина.
Приємна літня пара в Chicago шукає досвідчену 

помічницю (жінку). З проживанням, у вихідні, на 2 
дні. $200/день. Потрібна хороша англійська. Водіння 

машини не потрібно.

У нас є багато різних вакансій на вихідні, як для чоловіків, так і для 
жінок. Будь ласка, приходьте і зареєструйтеся у нас особисто.

181 Waukegan Rd, Ste 201 Northfield, IL 60641  773-545-5685

Район Чикаго.
25 років у бізнесі

Шукаємо кваліфікованих електриків і підмайстрів для негайного
початку роботи! Великі пільги, оплачувана відпустка, святкові бонуси, 

понаднормові години та багато інших стимулів.

ТЕРМІНОВО  ПОТРІБНІ 
НА РОБОТУ ЕЛЕКТРИКИ 

Платимо -
максимально !!!

• Бажано, але не обов'язково, досвід роботи з електроустановками у житлових і (або) комерційних
   приміщеннях • Добре знання англійської мови - великий плюс, але не обов'язково
• Мінімум 2 роки досвіду роботи - теж плюс • Вміти працювати самостійно
• Сумлінність і старанність - потрібні
• Повинен бути представницьким, мати гарні комунікативні навички та вміти спілкуватися
   з генеральними підрядниками
• Треба мати рекомендації (на вимогу)
• Оплачувана програма підвищення кваліфікації 847-498-0660 (office)

ЗАМОВЛЕННЯ  ОГОЛОШЕНЬ В РУБРИЦІ 
"CLASSIFIED"  ГАЗЕТІ  "ЧАС І ПОДІЇ"

Ціна одного слова
жирним шрифтом
Розмір Бізнес Картка

50 ц
75 ц
$20/за

випуск

Виписуйте чеки на "Mediator, Inc"

Для замовлення оголошення
телефонуйте: 773 - 697 - 3922
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Тлумацьку Надорожну 
ще здавна люди між 

собою називали Сливогра-
дом, а місцевих – слив’єн-
никами. Сливи в цьому 
селі добре плодилися 
споконвіків. Що тут тіль-
ки не роблять зі сливок: 
сушать, квасять, консер-
вують, печуть, смажать, 
тушать, варять… Шкода, 
що в останні роки сли-
ви перестали так рясно 
родити. Вперше за багато 
десятків років. Люди лиш 
здогадуються, чому так.

Куди поділися сливи?
«Сливи з буряком. Пробу-

вали колись? Дарма. Смако-
та. Той рецепт мені дістався 
ще від бабці, – розповідає 
жителька села Ганна Фігур-
на. – Буряк терли на грубій 
терці. Клали в глечик шар 
буряка, потому шар суше-
них вимочених сливок. Далі 
знову так само. І аж до верху. 
Присипали цукром чи зали-
вали медом – хто що мав. 
На кінець чистим, файним 
повісмом з конопель накри-
вали – аби страва набира-
лася конопляного аромату. 
Глечик накривали кришкою 
і навколо ще обмащували 
тістом – аби пара ніде не ді-
валася, аби гарно томилося 
там. І в піч на кілька годин. 
Чудесна солодка страва. І 
для діабетиків, і на шлунок 
корисно. Шкода, що молоді 
вже забули про той смако-
лик. Тепер лінуються з тим 
бавитися. Легше піти до ма-
газину накупити печива».

Ганна Фігурна

Ще донедавна сливовим 
врожаєм Надорожна могла 
забезпечити пів області, ще 
й на експорт лишалося. Село 
з давніх-давен славилося 
багатими сливовими сада-
ми. Кожен ґазда на своєму 
обійсті мав повно сливових 
дерев. За один сезон можна 
було наскладати грошей і 
зробити ремонт у хаті.

Люди кажуть, сливи тут 
прижилися, бо люблять чор-
нозем, а в Надорожній його 
вдосталь. Ростуть лише два 
сорти: солодко-кисла угорка 
і ранні солодкі сливи.

Що тут тільки не роблять 
зі сливок: сушать, квасять, 
консервують, печуть, сма-
жать і варять. Кажуть, най-
ліпше смакує, коли сливу 
готувати з яловичиною. А з 

2018 року в селі ще й прово-
дять гастрономічний фести-
валь «Свято сливи». З’їжджа-
ються гості з усієї області.

Ґаздині зі всіх 11 присіл-
ків готуються за тиждень 
наперед. Кожна хата хоче 
подивувати якоюсь особли-
вою стравою. І випічку ро-
блять, і суп варять, і шашлик 
смажать, і наливкою при-
гощають – все зі сливами. У 
селі був чолов’яга, який до-

бре знався на сливових на-
ливках. Дід Іван. Помер уже. 
Коли не прийдеш до нього, 
по всій хаті сливи-вишні в 
бутлях. Любив ту справу. 
Пригощав усе село.

В останні роки сливи чо-
гось перестали рясно ро-
дити. «Поля тепер масово 
кроплять хімією, вітром її 
розносить на всі боки, от і 
маємо, – каже бібліотекарка 
Марія Грам. – У мене цього-
річ навіть вишні посохли».

Все самі
Село мале, але давнє – 

торік святкували 600-ліття, 
розповідає староста Михай-
ло Михайленко. Надорожна 
– географічно найвищий на-
селений пункт Тлумаччини. 
Всього за кілька кілометрів 
від райцентру. І хоч село 
розкинулося далеко від тра-
си, але не бідує.

Зробили дорогу, капі-
тально відремонтували шко-
лу і сільську раду, навіть по-
працювали тут ландшафтні 
дизайнери. Кошти на все це 
допомагає шукати місцева 
активістка, голова громад-
ської організації «Родина 
села» Марія Луців.

«Знаєте, мені на мій вік 
уже стане, – каже жінка. – 
Тепер я хочу робити щось 
для села. Ну, серйозно. Я з 
людьми говорити вмію, тому 
й знаходжу меценатів. Та й 
громада у нас дружня. Коли 
треба вирішити якесь пи-
тання, збираємося гуртом і 
дискутуємо. Не сваримося, а 
домовляємося».

Для будівництва нової 
церкви теж знайшли меце-
натів. Років шість тому. Бо ж 
стара церква і затісна, і за-
холодна. Хоча й особлива. 
Давній храм Вознесіння Хри-
стового ще з 1806 року. Де-
рев’яна і без жодного цвяха. 
Є пам’яткою архітектури ХІХ 
століття. Тут правив літургії 
сам владика Павло Василик. 
45 років та церква була в ка-
такомбах. 

Гостей села найперше 
ведуть до колишнього кос-
телу, який тепер музей істо-
рії села. Приміщення схоже 
на ратушу, вгорі – годинник, 
тому туристи часто запиту-
ють, чи часом колись село 
не було містечком з маг-
дебурзьким правом. Ні, не 
було. Годинник встановили 
недавно.

Нова церква

«Ще років зо сто тому в 
Надорожній жила велика 
польська громада, – розпо-
відає краєзнавець, директор 
музею Микола Водослав-
ський. –Тодішня польська 
управа вирішила побудува-
ти костел на колишньому 
сільському цвинтарі. Але 
люди стали рогом. Дійшло 

аж до суду. І надорожнян-
ці таки виграли. Довелося 
полякам будувати костел в 
іншому місці – там, де він є 
тепер. Потім почалася Пер-
ша світова війна, а в 1944-му 
поляків виселили на етнічні 
землі. Натомість прийшли 
лемки».

Костел націоналізували 
і використовували для по-
треб колгоспу. Спершу тут 
зберігали зерно. А певний 
час навіть вирощували па-
вуків-шовкопрядів – для 
здачі на шовк. По всьому 
приміщенні були стелажі, 
а на них розстелене листя 
шовковиці, яким харчується 
павук-шовкопряд.

Стара церква

Після розвалу колгоспу 
в будівлі костелу був клуб, 
згодом вона пустувала. Аж у 
2009-му тут вирішили відкри-
ти музей історії села. Музей 
– «живий», сюди часто при-
їжджають гості, бо тут справ-
ді цікаво. Є товстезна книга 
відгуків, вже майже списана.

Легенди, білки і змії
З трьох боків село оточе-

не лісом, тому бурі і гради 
його завжди оминають.

На людських подвір’ях 
багато білок, але частенько і 
змії заповзають. Переважно 
вужі, хоча бувають і гадюки. 
Років 15 років тому колиш-
нього сільського голову на-
віть вкусила гадюка, просто 
на стежці. Добре, що вчасно 
доправили у лікарню. По-
трапив одразу в реанімацію. 
Тиждень крапали.

Музей

Час від часу в селі вини-
кають проблеми з водою 
– вона втікає. Кажуть, через 
географічне розташуван-
ня. Але є особливе місце, 
де вода не зникає ніколи. 
Йдеться про урочище «На 
селі», а саме про стару кри-
ницю. Навіть у найбільшу по-
суху вода тут завжди на рівні 
землі.

Кажуть, давним-давно на 
цьому місці стояла церква, 
яка через сильні чвари межи 
людьми запалася в землю. А 
потім через роки якась бід-
на наймичка пішла по воду 
до криниці. Опустила відро 
і почула, як воно вдарилося 
об щось металеве. Глянула 
у воду і побачила дзвони. 
Помчала до людей, аби роз-
казати про диво, але ніхто 
нічого так і не побачив. Лиш 
через кілька років, коли хо-
вали ту наймичку і везли на 
цвинтар, з криниці начебто 
доносився стогін дзвонів. 

А на місці колишніх боліт 
місцевий підприємець об-
лаштував ставки, запустив 
рибу. Тепер люди мають де 
відпочивати. Приїжджають 
навіть з Франківська.

Взимку сюди їдуть вчи-
тися кататися на лижах чи 
сноубордах. Невеличкі гор-
бики чудово для цього під-
ходять.

Автор:Наталя МОСТОВА
Джерело: Галицький Кореспондент 

(https://gk-press.if.ua/tam-de-zhyvut-
slyv-yennyky/)

Там, де живуть слив’єнники
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Íàçáèðàé ñîáі íà çèìóñîëîäêó êîðèñíó ìàëèíó!Збирай сам і забирай!
Відкрито щодня з 8 ран. до 5 веч.,
якщо дозволяє погода і постачання.

Зв'яжіться з нами для щоденних
оновлень після 8 веч. або до вашого приїзду.

1106 N. Queen Anne Rd., Woodstock, IL

 www.heidersberryfarm.com
 www.facebook.com/goheider

Òåëåôîí äëÿ іíôîðìàöії àáî ðåçåðâóâàííÿ ìіñöÿ

815-338-0301

BOHDAN BILAS D.D.S.
Приймає пацієнтів в

Українській околиці з 1981 року

• Пломбування
• Коронки
• Протези
• Імпланти
• Лікування кореневих каналів
• Чистка зубів
Приймаємо більшість страховок
Можлива оплата кредитною карткою

В офісі розмовляють українською, 
російською, польською

773-278-83802226 W. Chicago Ave.
Chicago, IL 60622 0

Усі види стоматологічних послуг
П б

Усі види стоматологічних поссллугУсі види стоматологічних послуг
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Овен
Вам може пощастити, тільки не чекайте ви-

грашу в лотерею, але шанс заробити випаде. У 
другій половині тижня можливі непередбаче-
ні витрати. У вихідні краще обходити магазини 
стороною. У понеділок в самій неформальній 
обстановці можна буде вирішити досить значні 
проблеми. Перед вами можуть відкритися нові 
можливості. У середу не варто багато базікати, 
особливо з тими, кого не дуже добре знаєте. Кра-
ще не афішуйте свої плани, дійте таємно, і удача 
буде на вашому боці. У неділю не потрібно над-
мірно захоплюватися роздачею цінних вказівок 
і критичних зауважень своїм близьким. Пора 
вносити в особисте життя зміни. Почніть з себе і 
займіться цим прямо тут і зараз. Будьте активніші 
в пошуку і щирими в розмовах і почуттях.

Козеріг
Цей тиждень - сприятливий момент для ста-

білізації вашого фінансового становища. Не 
бійтеся ризику і відповідальності, інакше бага-
то не заробиш. У бізнесі вірогідні помітні зру-
шення на краще. Женіть геть осінню депресію. 
Ваш кислий вигляд може надовго зіпсувати 
настрій оточуючим вас людям. Вибирайте об-
сяг роботи пропорційно вашим силам, не від-
мовляйтеся від допомоги колег. Можлива не 
зовсім приємна розмова з начальником, яка 
закінчиться конкретним рішенням. Відсувайте 
тривожні думки, зірки не залишать вас без по-
кровительства. У вас будуть сильні власницькі 
настрої, що трохи недоречно, оскільки саме 
зараз у вашому партнерові може прокинутися 
жага свободи. І ваші ревнощі загрожують все 
зруйнувати.

Телець
Вам необхідно скоротити витрати. Нових фі-

нансових надходжень поки не передбачається, 
тому витрачайте гроші розумно, продумуючи 
все до дрібниць. Навколо вас виразно підніма-
ється вітер змін. Цілком можливо, що він поне-
се від вас непотрібних людей і зайві проблеми. 
Якщо вас щось турбує в стосунках з колегами 
або родичами, краще знайти в собі сили і ко-
ректно задати питання на цікаву для вас тему. 
У четвер обсяг майбутньої роботи може злегка 
вас налякати, але зірки заспокоюють: ви з ним 
блискуче впораєтеся, а ваші зусилля окуплять-
ся з лишком. Цей тиждень може бути пов'яза-
ний із з'ясуванням відносин. І натиск тут навряд 
чи допоможе вам. Важливо почути вашу поло-
винку і проявити делікатність.

Водолій
Є підстави очікувати збільшення ваших до-

ходів, але тільки в другій половині тижня. У ві-
второк не виключені труднощі з кредитами і 
страховками, але позитивне рішення з'явиться в 
останній момент, і ви впораєтеся з проблемами. 
Сприятливий період надасть нові кар'єрні мож-
ливості, варто максимально ними скористатися 
і працювати, не покладаючи рук, тоді результати 
перевищать всі ваші очікування. Ваша професій-
на активність досягне високого рівня, з'являть-
ся пропозиції з приводу нової роботи, і це доз-
волить вам вийти на новий фінансовий рівень. 
Однак важливо не задирати ніс і не забувати про 
близьких людей. У коханої людини може насту-
пити складний період: їй як ніколи потрібна буде 
ваша підтримка і допомога. Не будьте категорич-
ні і не дорікайте ні в чому.

Близнюки
Зірки пророкують великі фінансові надхо-

дження. Так що можете себе порадувати відпо-
чинком в горах, найдорожчою покупкою або 
квитками в театр на хороші місця. Крім того, вас 
можуть очікувати розкішні подарунки і приємні 
сюрпризи від коханої людини. На цьому тижні 
можете нічого не планувати, а слідувати за по-
кликом серця й інтуїції. Саме так ви досягнете 
саме того, що вам потрібно і в роботі, і в осо-
бистому житті. Вам вдасться відстояти свої пе-
реконання та інтереси. До того ж ви перекона-
єтеся, що любите і вас люблять. Ваш обранець 
зробить все, щоб бути з вами. Ви зараз прива-
бливі і просто чарівні, ваш обранець без розуму 
від вас і скаже вам "так" на будь-яке ваше про-
хання. Ви, нарешті, досягнете бажаного.

Риби
Якщо ви не будете витрачати гроші напра-

во і наліво, то вашій фінансовій стабільності 
нічого не загрожуватиме. Середа вдала для 
великих планів. У суботу, мабуть, доведеться 
працювати. На цьому тижні закінчується пе-
ріод труднощів і стресів, має настати помітне 
потепління в ваших відносинах з Фортуною. 
Є шанс отримати бажане і зробити великий 
крок вперед після складного періоду тупцю-
вання на одному місці. У п'ятницю робота від-
верне від безуспішного з'ясування відносин. 
У вихідні приділіть увагу рідним. Їм потрібна 
ваша підтримка. Зверніть пильну увагу на лю-
бовну сферу життя. Не варто думати, що і на 
самоті непогано. Саме зараз ви можете поча-
ти пристрасний роман, якщо проявите інте-
рес до протилежної статі.

Діва
На цьому тижні фінансова сфера вашого життя 

стабілізується, у вівторок можна розраховувати 
на премію. Середу не слід перевантажувати ді-
ловими зустрічами. У п'ятницю не спокушай-
теся привабливими пропозиціями, великий 
ризик обману. У понеділок варто пробачи-
ти своїм близьким їх невеликі слабкості, 
не всі ж мають вашу наполегливість і вмін-
ня прагнути до мети. До середи ви будете 
захоплені всім, чим завгодно, але тільки 
не домашніми обов'язками. Але немож-
ливо нескінченно ухилятися від вирі-
шення важливих питань. В кінці тижня 
краще не будувати плани, оскільки ре-
альна ситуація все одно їх порушить. Су-
бота - сприятливий день для культурного 
відпочинку, походів по театрах або вистав-
ках. На початку тижня вас чекає незвичайне 
побачення, яке вирве вас з сірості буднів. У 
середу краще зберігати емоційну рівновагу і 
не проявляти впертість. Тоді в суботу вас може 
очікувати гармонія у відносинах.

Скорпіон
На цьому тижні ви відчуєте прилив сил і свою затребуваність 

на роботі. Ваш авторитет і доходи ростуть. Так що можете витра-
тити велику суму на подарунок для близької людини. На цьому 
тижні ви будете особливо успішно справлятися зі своїми і чужими 
проблемами. Так що не тягніть гуму, рубайте гордіїв вузол, міняйте 
своє життя на краще. Ви будете сповнені всіляких ідей і зможете 
швидко їх реалізувати. Проявляйте ініціативу, і ви досягнете бага-
то чого в справах і в любові. Наприкінці тижня вам точно буде що 
відсвяткувати. Ваші любовні відносини будуть сповнені важливих 
подій і взаємних задоволень. Зараз саме час зробити рішучий крок 
і почати жити разом.

Лев
У фінансовій сфері очікуються позитивні зрушення і грошові надходження, од-

нак будуть і непередбачені витрати. Так що не витрачайте зайвого і не використо-
вуйте занадто часто кредитну карту. На цьому тижні ваша душа буде вимагати 
романтики, в той час як зірки настійно рекомендують проявити якомога більшу 
практичність у всіх областях. Доля може подарувати вам нове знайомство, але не 
варто думати, що це ваша найбільша любов. У будь-яких справах і відносинах шу-
кайте для себе користь, альтруїзм не принесе користі ні вам, ні тому, для кого ви 
будете намагатися. У середу поставтеся серйозно до нової ділової пропозиції, вона 
може відкрити непогані перспективи. У суботу проведіть ревізію в шафі і звільніть-
ся від зайвих речей. Наберіться терпіння і постарайтеся не звертати уваги на різкі 
слова того, кого любите. Велика ймовірність сварки на ґрунті нерозуміння. Якщо ж 
ви зумієте обійти цей підводний камінь, все у вашій пари буде добре.

Рак
У понеділок чекайте цінну фінансову інформацію. Середа - 

хороший день для реалізації ваших ідей і кар'єрного зростання. 
Можливо, вам вдасться схилити начальство на свою сторону. 
Тиждень може бути вельми вдалим в плані роботи і фінансів. 
Вам лише залишається згладити в ситуації деякі шорсткості. По-
старайтеся максимально використовувати свої таланти, тільки 
не дуже тягніть ковдру на себе. І начальство оцінить ваші зусил-
ля. До речі, поради друзів допоможуть вам знайти оптимальний 
спосіб вирішення важливої проблеми. Подумайте, наскільки 
серйозні ваші особисті відносини. Чи це просто чергове захо-
плення? Ваше майбутнє щастя залежить багато в чому від вас. 
Будьте активнішими.

Терези
Тиждень у фінансовому плані буде стабіль-

ним. У середу є ймовірність отримання до-
даткового прибутку. У четвер бажано не 

ходити по магазинах, зате субота - вдалий 
день для покупок і вирішення фінансо-

вих питань. 
Вибравши правильну стратегію і 

доклавши зусиль, ви доберетеся-та-
ки до лаврового вінка. А якщо будете 
лінуватися, то дістанеться вам тільки 
банний віник. Вибирати вам. У ві-
второк потрібна інформація, немов 
золота рибка, сама припливе вам 
в руки. Якщо пропустите, буде при-
кро. В середині тижня не звертайте 

уваги на шепіт за спиною і заздрісні 
зітхання: сконцентруйтеся - і вперед, 

прямо до мети. У неділю можна влаш-
тувати побачення. Спробуйте поглянути 

на свого партнера з іншого боку, можливо, 
ваш зв'язок перетворився в звичку? А вам 

хочеться більшого? Випаде шанс щось змінити.

Стрілець
Фінансове становище обіцяє бути стабільним. На початку 

тижня ймовірно навіть його поліпшення - премія або надбавка до зарплати. 
Не забувайте вчасно оплачувати квитанції і поповнювати кредитні картки в 
безвідсотковий період.

На цьому тижні неминучі зміни, як в режимі роботи, так і в способі життя, 
будьте скромніше, вмійте задовольнятися малим. У середу очікуйте похвали 
від начальства і премії, ваші труди оцінять. У п'ятницю у вас відкриється друге 
дихання, і ви зможете гори перевернути. Але у вихідні краще відпочивати, а 
не працювати. У сфері особистих відносин вас можуть підстерігати підводні 
камені. Захопленість зникне, і ви, можливо, відчуєте холод і розчарування в 
партнері.
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Оплата до 70-75 ц/миля
Оплачуємо всі милі (loaded and empty)
Стабільні рейси Drop and Hook

Нові траки Volvo 2020-2022
 Dry Van

Бонуси за хороші інспекції 
Гарантуємо не менше  3000 миль в тиждень 

ЗАПРОШУЄ на РОБОТУ ВОДІЇВ CDL із ДОСВІДОМ

24/7 підтримка для ефективної роботи 

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 

 Для Owners Operators:
• Завжди надаємо найвищі ринкові ціни

•  Оплачуємо 90% від gross
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