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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. 18
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Продовження на стор. 4

Назар Мухачов, 
Київ
Спеціально 
для «Час і Події»

З 2015 року 14 жовтня – дер-
жавне свято – День Захисника 

України. Офіційний вихідний, що 
шанується в закладах освіти, куль-
тури та й загалом серед звичай-
них українців. Упродовж століть 
14 жовтня є знаковою датою для 
українських патріотів. У цей день 
відзначають відразу 4 свята.

Перше – Покрова – свято, ко-
рені якого сягають ще далеких до-
християнських часів древньої Русі. 
Вшановували на Покрову богиню 
Славу, культ якої був дуже важли-
вим на наших землях. Власне, бо-
гиня Слава деякими дослідниками 
та істориками ототожнюється ще з 
первісним Культом Праматері: Аф-
родіта – в Греції, Іштар, Ашторет – в 
Малій Азії, Нанна, Інанна – в Месо-
потамії та на території сучасного 
Ірану, Іраку, Пречиста Діва – вер-
ховне божество скіфів – вважають-
ся похідними від богині Слави. 

Покрова – Покровительниця – 
богиня Слава. До речі, важливим є 
відрізняти свято Покрови від свята 
Покрови Богородиці. Адже свято 
Покрови Богородиці є візантій-
ським (грецьким) і пов’язане з тим, 
як візантійці спалили руські кора-
блі, котрі йшли в похід на Констан-
тинополь. Погодьтесь, що досить 
дивно вшановувати знищення фло-
ту своїх предків-русичів.

Але древні українці мали ще 
одну покровительницю, котру дуже 
шанували – Матінку-Землю. Ведич-
на богиня Мокоша – «Мо-Коша» – 
«матір Коша». Власне, і зараз укра-
їнці мають особливі відносини із 
землею: метафізичні, сакральні. Ми 
глибоко вкорінені в українську зем-
лю і вона дає нам неймовірних сил. 

Кіш – назва військового табору, 
що використовується на Русі ще 
від початку 11 століття. Похідним 
від цього слова є «курінь» – окрема 
військова одиниця в козаків. А за-
галом Кіш – назва Запорізької Січі 
з її державно-політичним устроєм, 
а також запорізького військового 
товариства. Отут ми й підходимо до 
другого свята українців 14 жовтня – 
Дня Козацтва.

Важко знайти українця, котрий 
би не знав, хто такий «козак», 
жодного разу не чув легенду 
про Байду Вишневецького, не 
знав би таких імен як Петро Са-
гайдачний, Богдан Хмельниць-
кий, Іван Богун, Іван Виговський, 
Іван Мазепа, Максим Залізняк. 

Першим, кого зображали в кла-
сичному козацькому вигляді, був 
князь Святослав Хоробрий. 

Це знову-таки вказує на тяглість 
історії українського народу, в той 
час, як радянська історіографія 
нам нав’язала казки про те, що 
Україна була «прохідним двором», 
яким шастали всі, кому не ліньки. 
Так, історична парадигма необхід-
на Кремлю для того, щоб вкрасти 
праукраїнську історію і з її допомо-
гою обґрунтовувати свій міф «мас-
ковскава міра». До речі, саме в часи 
Святослава Хороброго вперше на 
офіційному рівні розпочали вико-
ристовувати наш державний герб 
– Тризуб, хоча більшість істориків 
вважають, що цей символ існував 
ще задовго до князя Святослава.

Сам Тризуб, на відміну від решти 
європейських гербів, також є опо-
витим мороком історії. Ми й досі не 
знаємо його чіткого значення. В той 
час, як геральдика європейських 
аристократичних родів є досить 
зрозумілою. На мою думку, значен-
ня Тризуба лежить в площині мета-
фізичного трисуття, що характерне 
для арійської цивілізації та збере-
жено в Індії, а його пізніший христи-
янський аналог є більш відомим для 
України. 

Окрім Святослава Хороброго, 
котрий є однією з найлегендар-
ніших українських постатей, є ще 
більш древнє зображення – козак 
Мамай. Останній, зокрема і його по-
ходження, є оповитим історичною 
таємницею. 

Сучасне 
зображення 
козака Мамая

Дехто вважає його просто 
легендою, а дехто – навіть пророком 
– Спасом, українським аналогом 
Будди. І що цікаво – козак Мамай 
має величезну кількість співпадінь 
із Буддою: як у зображеннях, так і в 
метафізичних трактуваннях. І саме 
стосовно козака Мамая ми вперше 
зустрічаємо слово «Спас», котре за-
раз для пересічних українців стало 
дуже звичним і переважно ототож-
нюється з Ісусом Христом.

Козаки – та частина українства, 
котра має велике споріднення із 
половцями. Власне нам, українцям, 
дуже важливо віднайти себе, зро-
зуміти, хто ми є, звідки походимо. 
Починаючи з часів Петра I, завдяки 
манкуртам Феофану Прокопови-
чу та Івану Яворському, мечем та 
кров’ю нам нав’язували міф трьох 

братніх народів: росіян, українців, 
білорусів. Проте такого народу як 
«росіяни» – просто не існувало ні-
коли – рівно 300 років тому його 
вигадали, а Петро I перейменував 
Московське князівство – улус Зо-
лотої Орди (монголо-татар) в Росій-
ську Імперію. Зараз, з огляду на іс-
торичний та генетичний аналіз, міф 
трьох братніх народів є очевидною 
брехнею, і це ще навіть не беручи 
до уваги ментальні відмінності. 

Проте від тієї виключно слов’ян-
ської версії походження нам варто 
відійти, точніше, розширитись. Не-
задовго до нападу монголо-татар 
на Русь розпочалось утворення 
союзної держави русичів та полов-
ців. Чимало зусиль до цього доклав 
і Володимир Мономах, в тому числі 
одружившись з половецькою прин-
цесою. 

Монголо-татари, прийшовши на 
Русь, знищували та спалювали те, 
до чого могли дотягнутись. Виріза-
ли міста до ноги, зокрема і через те, 
що русичі мали певний військовий 
принцип: перед спільною загрозою 
зібратись всім разом, щит до щита, та 

битись до останнього. По-
ловці, бувши сміливими та 
рішучими воїнами, не прак-

тикували стояння на смерть в 
битві, до кінця. Хоча вони ніколи 

не боялись бути в авангарді 
– нападати першими, здійс-

нювати рішучі атаки з флангів 
тощо. І тому, коли спільне військо 
русичів та половців зазнало пораз-
ки, половці рятувались у степах. 
Впродовж багатьох десятиліть, про-
довжуючи воювати проти чінгізидів. 
Батий навіть спеціальний каральний 
похід організовував за половецькою 
аристократією, котра не визнала 
його влади і продовжувала чинити 
опір. Похід дійшов аж до території 
сучасної Угорщини.

Власне, козаки – це спільні на-
щадки русичів та половців. Одні з 
найкращих, найбільш сміливих та 
кмітливих воїнів Європи, котрі ві-
домі і в Англії, і у Франції, і навіть в 
піратському Карибському морі. Ці-
кавий факт: листування правителя 
Великобританії, Олівера Кромве-
ля, з гетьманом козаків – Богданом 
Хмельницьким є збереженим. Зо-
крема, Олівер Кромвель говорить, 
що «козаки мають найбільше вій-
сько у Європі». А, так звані, «Переяс-
лавські угоди» – не збережені. Тоді 
як на Московії аж до часів Хрущова 

не відбувалось жодних святкувань 
«Переяславських угод». Що в прин-
ципі вказує на брехливість пропа-
ганди, але це може стати темою ок-
ремої досить об’ємної статті.

Серед різних символів коза-
ки вже активно використовують 
жовто-блакитний прапор (жовтий 
– зверху), котрий у перевернутому 
вигляді зараз є символом України.

Гайдамаки є тим самим продов-
женням козацтва.

Армія Української Народної Рес-
публіки 1918 року, Українські Січові 
Стрільці Євгена Коновальця, хо-
лодноярський повстанський рух та 
навіть Нестор Махно, якого москов-
ська пропаганда старається прив-
ласнити, є продовженнями україн-
ської військової традиції. 

І тут ми підходимо до чергово-
го етапу боротьби українців за Не-
залежність. Діяльність Організації 
Українських Націоналістів ОУН, за-
снованої Євгеном Коновальцем, а 
надалі – діяльність Української Пов-
станської Армії – УПА. 

14 жовтня вважається днем 
створення УПА. Традиційно УПА 
пов’язують саме з ОУН, котре після 
вбивства Коновальця невдовзі роз-
кололось на ОУН(б) – бандерівці та 
ОУН(м) – мельниківці (за прізвища-
ми своїх лідерів: Степана Бандери 
та Андрія Мельника). Проте, якщо 
бути історично точним, то створен-
ня Української Повстанської Армії 
пов’язане, в першу чергу, з іншою 
особою – Тарасом Бульбою-Боров-

14 жовтня – Покрова, День 
Захисника України, День Козацтва, 

День створення УПА
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цем. І, як на мене, то Бульба-Боро-
вець є одним з найбільш достойних 
та найменш оцінених діячів, що бо-
ролись за українську незалежність.

Ще в 1932 році разом з друзя-
ми Бульба-Боровець заснував під-
пільну організацію «Українське 
національне відродження» (УНВ), 
основним завданням якої було 
проведення культосвітньої роботи, 
насамперед серед молоді. Органі-
зація підтримувала державницьку 
сторону Симона Петлюри. За свою 
політичну діяльність потрапила до 
польського концентраційного та-
бору «Береза Картузька». 

Діяльність організації була гли-
боко продуманою, системною та 
підпільною. Впродовж багатьох ро-
ків вибудовувалась мережа людей 
– учасників руху, котрі потім стали 
кістяком УПА. 20 червня 1940 року 
за наказом Президента УНР в екзилі 
Андрія Лівицького мав сформува-
ти та очолити УПА «Поліська Січ». У 
ніч 1 серпня 1940 разом із розвідни-
цею-кур’єром Валентиною Кульчин-
ською перетинає радянський 
кор дон для виконання наказу — пе-
репливає річку Буг поблизу м. Вло-
дави й потрапляє під сильний об-
стріл прикордонників. Кульчинська 
загинула, а Боровець до місця при-
значення пішов сам. Там зайнявся 
підготовкою кадрів для майбутньої 
«Поліської Січі», УПА. Передбачало-
ся створення й інших окружних бо-
йових одиниць, наприклад, «Волин-
ська Січ», «Полтавська Січ» Станом 
на 1941 рік чисельність УПА «Полісь-
ка Січ» сягала 10 000 бійців. У серп-
ні 1941 року загони вояків Тараса 
Бульби-Боровця першими увійшли 
у містечко Олевськ. В Олевську було 
запроваджено українське управлін-
ня, зорганізовано міліцію, сформо-
вано Українську повстанську армію 

«Поліська Січ». З середини серпня 
до середини листопада 1941 року 
Олевськ був столицею вільної укра-
їнської «республіки» з новими назва-
ми вулиць, яка увійшла в історію під 
назвою Олевська Республіка.

На жаль, Степан Бандера дуже 
жорстко хотів підпорядкувати собі 
Бульбу-Боровця з УПА, який підпо-
рядковувався уряду УНР в екзилі. 
Тому відбувся досить жорсткий кон-
флікт, а назву УПА було присвоєно 
військовій організації ОУН(б). До 
слова, попри ці трагічні події, Тарас 
Бульба-Боровець не став вносити 
масштабного розколу, з повагою 
ставився до ОУН та навіть виступив 
у Мюнхені, на похоронах Степана 
Бандери.

Офіційною датою створення УПА 
вважається 14 жовтня 1942 року, 
коли польовий командир Сергій Ка-
чинський (псевдо «Остап») сформу-
вав перший відділ УПА в місті Сарни, 
хоча деякі історики вважають цю 
дату умовно пропагандистською та 
переносять період заснування при-
близно на півроку вперед. У 1943 
році загони ОУН(б) почали офіційно 
іменуватися «Українською повстан-
ською армією». Ряди УПА поповню-
валися за рахунок добровольців 
з-поміж ідейних націоналістів, пе-
ребіжчиків з допоміжної поліції, де-
зертирів з Червоної Армії.

Ставлення до УПА в українсько-
му суспільстві протягом років після 
відновлення незалежності 1991-го 
року коливається між позитивним 

(«борці за незалежність») і проти-
лежним («німецькі колаборанти»): 
сама оцінка часто спирається на 
пропагандистські штампи. Всупе-
реч московській пропаганді з 2015 
року вояки УПА мають встановле-
ний Верховною Радою статус борців 
за незалежність України у XX століт-
ті. Боротьба Української повстан-
ської армії — складова Українсько-
го визвольного руху 1920—1950 
років. У грудні 2018 року прийнято 
закон, що надає солдатам УПА ста-
тус учасників бойових дій.

Згадуючи та аналізуючи нелегку 
долю українців під час Другої Світо-
вої війни, ми повинні, перш за все, 
брати за основу мотивацію, котрою 
керувались ті чи інші групи. Мотива-

ція усіх українських націоналістів є 
найближчою для сучасників – одна 
єдина соборна Україна! Саме це і є 
основою. Водночас ми не можемо 
відкидати тих ветеранів радянської 
армії, котрі за покликом серця ста-
ли на захист своєї землі у боротьбі з 
німецьким фашизмом. Проте до тих 
ветеранів точно не належать НКВД-
исти, «заград-отряди» та інші їм по-
дібні. Біда полягає в тому, що на змі-
ну німецькому фашизму прийшов 
ще більш жорстокий радянський 
фашизм.

І на цьому ми підходимо до су-
часної основи – Дня Захисника 
України. Саме зараз Україна здо-
буває справжню Незалежність – у 
боротьбі зі споконвічним ворогом 
– Московією. Хоча це, звичайно, не 

єдиний наш ворог – є ще трансна-
ціональні фінансові структури, а та-
кож олігархи – внутрішній ворог.

Війна 2014 року змінила Украї-
ну назавжди. Свідомість українців 
вже не буде такою, як раніше. Час 
поділився на «до» та «після» мос-
ковського вторгнення. Саме прості 
українські хлопці стали на захист 
України та змогли зробити майже 
неможливе – зупинили одну з най-
сильніших армій світу. Український 
народ піднявся в жертовному по-
риві самозахисту і почав творити 
нову українську армію. Майдан 
еволюціонував і під впливом вій-
ськової загрози трансформувався у 
хвилю добровольців та волонтерів, 
котрі були підтримані українцями. 
Самоорганізація як явище вкотре 
продемонструвала свою силу та 
могутність, яких бояться навіть най-
сильніші фінансові структури світу. 

Українці можуть жити, працюва-
ти, творити, співати, одружуватись, 
народжувати дітей тощо, завдяки 
тому, що Українські Захисники зупи-
нили московську армію у 2014 році. 
Попри зраду найвищих високопо-
садовців, порушення Конституції, 
організацію котлів – братських мо-
гил для добровольців, Україна ви-
стояла! Завдячуючи абсолютно кон-
кретним хлопцям та дівчатам, котрі, 
в переважній більшості, до 2014 
року не уявляли, що їм доведеть-
ся брати в руки зброю і боронити 
Україну у реальній війні.

Саме тому 14 жовтня, в цей важ-
ливий історичний день, ми вшано-
вуємо Українських Воїнів! Тих, хто 
захистив нас у 2014, тих, хто про-
довжує це робити зараз, а також 
тих, хто у складі Небесних Полків 
захищає Україну у протистоянні до-
бра і зла!

Слава Україні!

Українці можуть жити, працювати, творити, 
співати, одружуватись, народжувати дітей 
тощо, завдяки тому, що Українські Захисники 
зупинили московську армію у 2014 році
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Аскольд С. 
Лозинський,
Спеціально 
для «Час і Події»

У площині відзначення 100-річчя 
Українського Вільного Універ-

ситету, під час онлайн конфе-
ренції, під впливом виступів 
професорів, я застановлявся над 
основними темами правничих 
студій наступних поколінь. 

У правовому, а то демократичному 
світі, різні галузі права - конституцій-
не, кримінальне, контрактове, збит-
кове, адміністративне - важливі та ін-
ституційно забезпечені. Одначе деякі 
галузі є доволі занедбані не тільки в 
академічному світі, але також прак-
тичному. Мабуть наспів час, зокрема 
з огляду на нові комунікаційні можли-
вості та наслідки прозорости, зверну-
ти особливу увагу, на термінологолію, 
етику, справедливість та міжнародне 
право, захист людських прав та вті-
лення засадничих норм міжнародної 
поведінки.

Щодо першого, то термінологія 
верховенства закону давно перерос-
ла у нерозуміння, а у гіршому випадку 
до абсурду. Ще совєти карали згідно 
з законом. Тобто авторитарні системи 
запроваджують закони також і чва-
няться тим, що охороняють верхо-
венство закону. Ці закони  є, одначе, 
несправедливі. Виконання приписів 
цих законів не служить ні демокра-
тії, ні людським правам. Концепція 
верховенства права означає запро-
вадження справедливості у спільноті 
чи державі, а то і у цілому світі. Тому 
слід так і назвати цю догму - верхо-
венство справедливості або rule of 
justice. Один юрист зробив висновок, 
що це тільки термінологія. Але, у пра-
ві термінологія ключова. На цю тему, 
про справедливість та етику потріб-
но проводити більш сконцентровані 
лекції в УВУ та інших університетах, 
зокрема в Україні. Хочемо у майбут-
ньому, щоби наші юристи діяли на ко-
ристь справедливості та діяли завж-
ди етично, а не опортуністично.

Також у своїх задумах звернув я 
увагу на міжнародне право, бо воно 
найслабше діє у світі. Сто років диску-
тується, хто є суб’єктами міжнародно-
го права. І хоча деякі спеціалісти твер-
дять, що колись були тільки держави, 
але тепер суб’єктами є і міжнародні 
організації, а інколи - навіть фізичні 
особи. Це все байка, бо основи міжна-
родної юрисдикції залежать виключ-
но від держав, а практично - від силь-
ніших держав.

При обговоренню річниці УВУ 
мені припало на думку ціле поколін-
ня наше, котре студіювало ще перед 
Другою світовою війною на різних 
чужих, а часто ворожих інститутах, а 
пізніше закінчувало найвищі студії на 
УВУ після війни. Я називаю це укра-
їнське покоління кращим, як амери-
канське найкраще покоління. Краще 
-  тому, що його обставини були дале-
ко складнішими, але ці люди змогли 
зрости без жодної допомоги, майже 
до самої їхньої смерті.

До цього покоління належали і 
мої батьки, але тут не мова про них, 
бо мій батько хоч був юристом, але 
не спеціалізувався у міжнародному 
праві. На думку приходить його ко-
лега з Аушвіцу, теж юрист, спеціаліст 
з міжнародного права, який закінчив 
право на Варшавському Університеті, 
а опісля здобув магістра і докторат на 
УВУ.

Він називався Борис Вітошин-
ський. Тема його магістерської праці 
була «Міжнародна охорона цивільно-

го населення в часі війни і окупації». 
Це, напевно, була тема дуже близька 
до серця автора, оскільки він і його 
рідня пережили саме той брак між-
народної охорони. Тема докторської 
дисертації була «Повстанські рухи і 
визвольні війни під час і після 2-ої Сві-
тової війни у світлі міжнародного пра-
ва». Остання тема теж дуже близька, 
оскільки автор був активним членом 
українського визвольного руху, про-
відним членом Організації Україн-
ських Націоналістів. Він 
писав ці праці не зразу 
після війни, а двадцять, 
а то двадцять п'ять ро-
ків після, тому було чи-
мало не тільки матеріа-
лу, але дослідження, аналізу і досвіду.

Вітошинський пізніше викладав ці 
та другі теми міжнародного права на 
УВУ. Другі теми включали «Тероризм 
чи визвольна боротьба — пробле-
ма міжнародного права»,  «Самови-
значення — потоптаний принцип 
міжнародного права», «Міжнародне 
публічне право», «Геноцид і міжна-

родне право». Можна перечислити 
чимало підтем, одначе кожному ясно, 
що Вітошинський писав не тільки на 
підстави освіти, дослідження, але на 
підставі власного пережиття україн-
ського патріота і націоналіста.

Вітошинський помер у вирі своєї 
політичної та наукової праці кілька 
місяців після проголошення Украї-
ною незалежності, немов він тільки 
хотів дочекатися до того дня, такого 
важливого для нього і його народу. 

Його праці вимагають думати і вони 
не закінчені, бо ні на цей момент,  ні 
далеко після нас, не буде закінчена 
тема міжнародного права.

От для прикладу термін геноцид 
має окреслення у конвенції Органі-
зацій Обєднаних Націй, але визнання 
геноциду залишається справою полі-
тичною, а не юридичною. Ізраїль не 

визнає жодний геноцид, тільки свій 
власний. Україна не визнає геноциду 
вірменів, задля дружби з Туреччи-
ною, а Вірменія не визнала Голодо-
мору геноцидом, бо Україна не ви-
знала вірменського геноциду. От така 
політична гра. Подібно, досі немає 
міжнародного окреслення терміну 
тероризм, бо тероризм для одних є 
визвольним рухом для других.

Чому писання націоналістичного 
юриста Бориса Вітошинського таке 
суттєве сьогодні? Бо ми знаходимось 
у ері глобальної політики. Немає сьо-
годні нічого місцевого, все має сві-

тове насвітлення, а між-
народне право, яке має, 
напевне, найменше прак-
тичного втілення, стає з 
кожним днем дуже важ-
ливим. Для нації, зокрема 

довго поневоленої та такої, що знахо-
диться у постійній тривозі,  міжнарод-
не товариство і його норми дуже важ-
ні.  Юристи, а тим самим і студенти 
права мають перед собою ще більші 
обов'язки, як і політики, дипломати, 
та і сама  держава. От тема не тільки 
для академічної дискусії але також 
для спроб практичного втілення.

На правничі теми

Й

Авторитарні системи запроваджують 
закони також і чваняться тим, що 
охороняють верховенство закону
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Продовження на стор. 8

Директорка кадрового агент-
ства, що пішла у «Правий 

сектор» - про торт для воїна, який 
загинув у свій день народження, 
про оточення бази ПС, про коман-
дирів і побратимів, про мрію бути 
військовозобов’язаною, про звіль-
нення свого викладача, «єдиної 
людини, яка брала участь у війні», 
з військового вишу та про те, чому 
вона «вже ніколи не зупиниться».

«Я не вбила жодного московита»
…Я хотіла б розповісти про хлоп-

ців, про їхню відданість, про бороть-
бу. Бо я - то таке... Я нічого не зроби-
ла. Я не вбила жодного московита, 
не заклала жодної міни, на якій вони 
підірвалися б...

До війни я жила життям абсолют-
но цивільної людини. Середньоста-
тистична галицька сім’я, робота, ди-
тина, поїздки до бабусі з дідусем на 
великі релігійні свята. Працювала я 
на офісних посадах - менеджером, 
товарознавцем, директором. Про 
що мріяла? Мріяла мати своє влас-
не житло, свою домівку - щоб ди-
тині було вдосталь місця, щоб було 
затишно і комфортно, щоб із нами 
жили котики й собачки.

За Майданом мені спочатку було 
цікаво спостерігати по телебаченню. 
Інформація про побиття студентів 
застала мене у потязі, я поверталася 
з Донецька з матчу між «Шахтарем» 
та «Реал Сосьєдад». Деякі пасажири 
тоді вирішили змінити свій маршрут 
та вийти з поїзда у Києві - для того, 
щоб іти допомагати цим дітям. А я 
приїхала у Івано-Франківськ та далі 
відслідковувала ситуацію.

Згодом ми з моєю товаришкою 
зі Львова та її чоловіком зібралися 
та поїхали до Києва. Я тоді приїж-
джала як «турист» - подивитися, що 
відбувається. Але Революція Гідно-
сті почала мене все більше і більше 
захоплювати, і я вже почала 
шукати можливості поїхати 
на Майдан з волонтеркою 
чи ще якось бути корисною. 
Мене дуже вразила самоор-
ганізованість людей, врази-
ло те, що кожен був частин-
кою чогось великого. На 
автоматі, на підсвідомому 
рівні люди розуміли кому де 
потрібно бути, що необхідно 
робити. Майдан був чистим, 
доглянутим, нагодованим, 
це направду вражало.

Потім сталися жахливі по-
дії... Після розстрілу Небесної 
Сотні я пішла у нашу ОДА, де 
базувався у Івано-Франків-
ську штаб майданівців, та 
запитала чим я можу бути ко-
рисною. Мене відправили у 
новостворену психологічну 
службу «Євромайдан СОС» - 
до психологів, які допомага-
ли майданівцям. Як могли ми 
намагалися розрадити лю-
дей, поспілкуватися із ними.

Це був момент мого по-
чатку знайомства з «Правим 
сектором» - організацією, 
яка тоді здавалася доволі 

закритою. Активісти ПС тоді прово-
див люстрацію нових чиновників, ті 
проходили своєрідний громадський 
контроль, кабінет очільника ПС був 
поруч із нашим кабінетом психоло-
гічної служби. І я для себе вирішила 
піти та познайомитися з ними. Зреш-
тою, після знайомства написала за-
яву на вступ до організації...

Згодом мені зателефонували та 
запросили на вишкіл. Перший виш-
кіл, другий, третій... Так і розпочала-
ся моя більш мілітарна історія. Мені 
дуже сподобалося вчитися вправля-
тися зі зброєю, проходити смугу пе-
решкод. Вразило те, що молоді хлоп-
ці не шукають розваг - а проводять 
дозвілля тренуючись. Це було дуже 
круто.

Згодом на наші вишколи почали 
приїжджати вже бійці з ротацій на 
фронті. Вони розповідали про події 
на Донбасі - і я зрозуміла тоді, що я 
точно маю бути там...

«Я хотіла б встигнути 
прикрити обличчя руками»

Звісно, ніхто особливо не поспі-
шав мене брати на війну.

До війни я носила доволі відвер-
тий одяг - коротенькі спіднички, 
високі підбори. Така вся повітряна 
дівчинка прийшла - і розповідає, що 
вона хоче на війну... Сприймали це 
дуже несерйозно, зі скептицизмом, 
навіть незважаючи на те, що виш-
коли вже трішечки підтверджували 
мою відповідальність.

Ми проводили тоді різноманітні 
акції, я завжди приходила на них, 
була активною учасницею. Напри-
клад, завдяки нам лукойлівські за-
правки були закриті (а потім, як ми 
вже знаємо, була змінена назва за-
галом по країні). Тоді ж у нас в орга-
нізації сталася велика трагедія - за-
гинув Юрій Дутчак, Шумахер, який 
організував і був відповідальний за 

вишкільний табір. З його похорону 
у Городенці група бійців одразу по-
їхала на фронт. Я плакала, коли вони 
їхали...

Незабаром я все ж таки дуже 
напросилася, аби друг Смерека і 
мене взяв з собою на Донбас. І мови 
не йшло про те, щоб мене взяли як 
бійця. Мені сказали, що їхати я буду 
як психолог - адже вже маю певний 
досвід. Сказали, що поїду я на де-
кілька днів, максимум на тиждень. 
Потраплю на базу - а потім перша 
ж машина, яка буде повертатися у 
Івано-Франківськ, забере мене на-
зад. Ще йшлося про організаційну 
роботу з документами - щоб точно 
знати, хто з бійців з Франківщини є у 
батальйоні, аби забезпечити їх міні-
мальною хоча б волонтерською під-
тримкою. З забезпеченням у нас тоді 
було дуже-дуже важко.

Був серпень. Дорогою ми потра-
пили у звільнений вже Слов’янськ 
- по дорозі завозили туди одну лю-
дину. Я побачила розбите місто, за-
валений міст... На блокпостах нам 
казали не зупинятися біля зеленок... 
Чесно скажу, мені стало страшно. Я 
дійсно навіть замислилася на мить 
чи варто було їхати - зрозумівши, що 
це може бути безповоротно. Але ми 
таки доїхали до нас на базу 5 баталь-
йону... І я там залишилася. На базі.

На передову мені звідти вда-
валося потрапити лише зрідка. 
Пригадую, наприклад, як ми їз-
дили у Піски, бо потрібно було 
записати інтерв’ю з Дмитром 
Ярошем для одного з держав-
них телеканалів...

На війні мене вражало те, 
що все змінюється миттю. П’ять 
хвилин тому ти знав, якою до-
рогою поїдеш - а потім надхо-
дить інформація про те, що тим 
шляхом їхати не варто. Багато 
рішень приймаються терміно-
во, спонтанно.

...Пам’ятаю ще свої думки на 
«нулі»: якщо щось станеться, я 
хотіла б встигнути прикрити об-
личчя руками. Щоб коли мене 
будуть ховати, доця бачила, що 
це я. Аби вона мене запам’ята-
ла...

Коли я поїхала на Донбас, 
моїй донечці було 10 років. Я 
знала, що у неї точно все до-
бре, тому що в неї є люблячий 
турботливий татко. Ми весь час 
були на зв’язку - засинали ра-
зом, разом уроки робили... Але 
рідні не знали, де я. Я сказала їм, 
що я у Києві - там є велика-вели-

ка база, куди приходить дуже багато 
волонтерської допомоги, і немає 
кому цю допомогу сортувати, скла-
дати для бійців. Тому я їду туди - бо 
бійці усі їдуть на фронт через цю мі-
фічну базу, потрібно кожного екіпі-
рувати, але немає людей, щоб все це 
робити...

Як я вже казала, більшість часу 
я проводила на батальйоні, на базі. 
Для мене завжди знаходилася якась 
робота, яку нібито більше не було 
кому робити. Вже зараз я розумію, 
що це була опіка, турбота, інколи на-
віть унеможливлення будь-якої моєї 
участі у будь-яких бойових діях. Це 
батьківська любов, це братерська 
опіка. Український чоловік турбуєть-
ся та оберігає, він зробить все мож-
ливе і неможливе - аби тільки жінка 
не йшла на війну. Тільки не туди...

Мені казали, що накази не обго-
ворюються. Зараз, скажу чесно, я б 
діяла зовсім інакше. Дуже шкодую, 
що була дуже чемною, що не пору-
шила жоден наказ... Маю через це 
певні психологічні проблеми - вони 
полягають у нереалізованості як бій-
ця. Адже я їхала на війну воювати і 
вбивати усю цю нечисть, аби вони не 
лізли на мирну територію та, не дай 
Боже, до моєї дитинки.

Втім, я бачила, що бути психоло-
гом - єдина моя можливість потра-
пити у бойовий підрозділ. Це була не 
професійна психологічна допомога. 
Зрештою, правосєкам точно не по-
трібна була підтримка моральна для 
того, щоб іти у бій - у нас нагородою 
було те, що тебе беруть на бойові. А 
ще більшою нагородою було, коли 
ще й дають автомат... (сміється) Але 
до мене приходили хлопці просто 
поговорити, відволіктися, розпові-
сти щось своє. Про сімейні ситуації, 
про ситуації з дівчатами. За деякий 
час спілкування з хлопцями я навіть 
на певний час почала ненавидіти тих 
дівчат. Думала: «Як можна бути таки-
ми мразями?!» Були ще історії після 
аеропорта, але я не готова про них 
згадувати...

...Все життя ми живемо зі смертя-
ми побратимів. Дуже добре пам’я-
таю, як загинув Степанчик, 24-й 
(Степан Стефурак, - Ред.). З другом 
Дальнобоєм (Олексій Пінчук, - Ред.) 
вони підірвалися на машині. Тоді 
наш батальйон був не таким, як 
завжди. Ми майже не спілкувалися 
між собою. Все це літало у повітрі. 
Грошей немає, нічого немає. Як вез-
ти тіла?.. Яна Зінкевич почала шукати 

Офіцер запасу Людмила Дем’яник (Катруся Стріла):
«Я хотіла встигнути прикрити обличчя руками. 
Щоб коли мене ховатимуть, доця бачила, 
що це я. Щоб вона мене запам’ятала»
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рефрижератор - бо тепло, а Стефан-
чик на Франківщині жив, його аж 
туди через усю країну везти... А друг 
Дід каже: ні, я свого синочка повезу 
сам... Степанчика всі своїм синочком 
називали, він був дуже позитивною 
людиною, всюди намагався допо-
могти. І цю світлу дитину ми втрати-
ли. Наш комбат емоції ніколи не по-
казує, але тоді видно було, як йому 
важко...

Степан Стефурак

Моя особиста найбільша втрата 
побратимів - це друг Сіфон (Антон 
Кірєєв, - Ред.) і друг Хруст (Олек-
сандр Підлубний, - Ред.) І після них - 
друг Сєва (Всеволод Воловик, - Ред.)

Але, ти знаєш, коли гинули наші 
побратими - ніхто до мене як до 
»психолога« з цим не приходив. Бій-
ці справлялися самі і, напевно, ча-
сом навіть більше мене психологіч-
но підтримували. Коли повідомили, 
що знайшли тіла Хруста і Сіфона... 
Я щиро вірила, що хлопці вийдуть, 
я молилася, я хотіла, щоб вони по-
вернулися до нас, до своїх рідних.. 
Їх не стало 5 жовтня, у день народ-
ження Саші Хруста. Хлопці подару-
вали йому торт зі свічкою. Він задув 
ту свічку - і вони поїхали на виїзд. І 
не повернулися. Я до торта не дава-
ла доторкнутися нікому цілий рік. 
Я тримала цей торт рік у себе. І вже 
за рік друг Гатило сказав: »Ну що ти, 
Стрілочко, припиняй вже. Відпускай 
їх. Йди віддай той торт рибкам, пташ-
кам. Відпусти...«

І я віднесла торт і пташкам, і риб-
кам у річку...

Оскільки особливим психологом 
я не була, це не був основний вид 
моєї діяльності. Ми створили сто-
рінки у соцмережах, почали тоді пи-
сати про наших бійців, про наші бої, 
розповідати, вже перші журналісти 
до нас приїжджали. Ми билися, бо-
ролися про те, щоб назва «Правий 
сектор» звучала десь у ефірах - ін-
формаційне поле тоді здавалося за-
блокованим для нас у певний час. У 
найкращому випадку нас називали 
просто «добровольцями» - і все. Так 
моя робота вже стала більш інфор-
маційною.

Одне за одним тягне: про нас по-
чали розповідати, і ми намагалися 
всім, хто приїжджав до нас на ба-
тальйон, казати чого нам не виста-
чає. Волонтери почали нам все біль-
ше і більше допомагати - і потрібна 
вже була людина, яка зможе впо-
рядкувати це. І цією людиною при-
значили мене, на деякий час я стала 
відповідальною за матеріально-тех-
нічне забезпечення у нас, за прийом 
волонтерів.

Це стало ще одним фактором, 
який унеможливив моє перебуван-
ня на передовій - що ранило мене ще 
більше. Вдень я ганяла по питаннях 
матеріально-технічного забезпечен-
ня, спілкувалася з волонтерами, за-

ймалася інформаційною діяльністю, 
а ввечері обов’язково знаходився 
боєць, який хотів розповісти, що в 
нього вдома, як у нього з дівчиною. 
Порадитися: випадкова дівчина за-
вагітніла, і він хоче дитинку зберег-
ти, а вона не хоче... З хлопцями про 
це не поговориш. А я могла вислуха-
ти. У якийсь момент я спала вже по 
2-3 години і була дуже виснажена.

Одного разу восени приїхала 
група бійців з Києва, і коли вони по-
верталися додому, сказали: «Давай, 
збирай у рюкзачок речі, поїдеш та 
хоч трохи відіспишся». Вони мене 
підвезли до Києва, де я пересіла на 
потяг до Франківська. Першу добу 
чи дві я дійсно відсипалася... А по-
тім прокинулася і зрозуміла: мені 
потрібно бігом туди, бо ж ми скоро 
звільнимо Донецьк, а я тут лежу і 
сплю! Вже час їхати назад!..

Чому Катруся Стріла? Раніше я 
Вконтакті, яка колись у нас була од-
нією з популярних соцмереж, була 
зареєстрована під ніком «Катери-
на». Перші знайомства майданівські 
були з Контакту - тож було «Катя, 
Катя...» А так як побратими до мене з 
теплотою і ніжністю ставилися - то я 
для них стала Катрусею. А Стріла - це 
псевдо я отримала на одному з виш-
колів. Ми там називали себе по псев-
до, а я його тоді не мала. Комендант 
підійшов записувати, поки писав 
список, хто є, ми з дівчатами стоїмо. 
І я кажу:

– Давайте швиденько вигадаємо, 
бо як я без псевдо!

А подруга Світла каже:
– Ти знаєш, я от декілька 

днів тому вчила англійську, і се-
ред слів було слово «Стріла»...

Так я і стала Стрілою. А на 
батальйоні - вже і Стрілочкою.

«Ми вистояли навіть 
інформаційно»

Я дуже сильно люблю, дуже 
сильно поважаю усіх, з ким 
мене звела війна. Так, люди різ-
ні, й туди приходили не ангели. 
Але з ДУК, а потім вже з УДА, у 
мене з усіма залишилися добрі 
стосунки.

Хотілося б пригадати кож-
ного, але я цього фізично не 
зможу зробити. Настільки ба-
гато крутих людей...

...Мій комбат Чорний - для 
мене дуже велика особистість. 
Дуже його люблю. Дуже по-
важаю. Знаю, що до нього не-
однозначне ставлення у ба-
гатьох бійців. Але хто б що не 
казав - це людина, яка багато 
років очолювала доброволь-
чий підрозділ, до якого входи-
ли дуже-дуже різні особистості. Це 
людина, яка вміла іти і вести в бій. 
Яка вміла сказати деколи не те, що 
подобається... Але скільки воював 
батальйон - втрат було у нього наба-
гато менше, ніж могло бути.

...Друг Гатило. Був момент, коли я 
вже думала, що моя робота нікому 
не потрібна, що мене не беруть на 
бойові, мене це ображало - і я поча-
ла вже дуже занепадати... А Гатило 
сказав мені - хто інший буде робити 
все те, що тягнеш ти? Вони всі бійці, 
вони будуть воювати. Але і цю робо-
ту потрібно комусь робити. Тоді він 
мене трішечки розрадив. А потім, 
навесні, коли відбулося оточення 
нашої бази - комбат якраз вперше за 
всю війну поїхав вдому у відпустку. 
Його заступником був друг Гатило, 
який взяв на себе командування ба-
тальйоном, і був друг Барс. З інфор-

маційників були я і Жорж. Я прийня-
ла рішення поїхати на блокпости, 
подивитися на це все, по можливо-
сті поспілкуватися з командирами... 
Ця історія давно загальновідома - ми 
тоді вистояли, витримали, ми змог-
ли, навіть інформаційно. Україна діз-
налася, що насправді відбувається. 
Після цього друг Гатило прийшов до 
нас з Жоржем і сказав: »Інформацій-
ники, дякуємо за службу!« Це було 
дуже круто.

…Друг Смерека. Він «тризубі-
вець», він вчив мене на вишколах 
бути абсолютно відданою наказу, 
навіть не ставити під сумнів те, що 
каже командир. Приклад відданої 
людини, вірної своїм ідеалам...

«Нас вчили люди, 99% з яких 
не брали участі у війні»

Вже після повернення, у 2017 
році, я отримала офіцерське звання. 
Тобто стала вже військовозобов’яза-
ною. Це була моя мрія дуже велика. 
Я дуже хотіла бути військовозобов’я-
заною - аби мене вже призвали, мо-
білізували, аби я точно потрапила на 
війну. З цим стикалося багато невій-
ськових людей: коли ми приходили 
у 2014 році у військомати, нас, куль-
турно скажу, не брали...

Я виношувала це у собі постійно. 
Тим більше, що у добробаті я потра-
пила у середовище, де мене дуже 
оберігали, і пробиватися на фронт 
мені доводилося практично хитро-
щами.

Я вчилася чотири місяці. Було 
незвично, але мені подобалося. Хоч і 
хотілося б, щоб нас вчили люди з бо-
йовим досвідом, адже це був вже кі-
нець 2017 року, початок 2018. У краї-
ні вже не бракувало тих, хто бойовий 
досвід мав, хто міг би вчити та пере-
давати знання, які вони застосовува-
ли на війні, тим, кого вони вчать. Але 
нас вчили люди, 99% з яких просто 
не брали участі у російсько-україн-
ській війні. Був один генерал-майор, 
пан Павло Дісяк, з яким керівництво 
вишу (Національного університету 
оборони ім. Черняховського, - Ред.) 
не продовжило контракт через те, 
що він на той час написав велику 
статтю про те, як Крим здавався. Він 
нас довів до стрільб - але на полігон 
у Дівички його вже з нами не відпра-
вили, мотивуючи це тим, що у нього 
закінчився контракт. Ми все розумі-

ли, ми порушували це питання, ми 
збунтувалися... Але бюрократія. Нам 
пояснили, що ми нічого не доб’ємо-
ся - контракт закінчено...

Це дуже обурює і дуже болить. Це 
єдина людина, яка була на війні, це 
наш викладач основної дисципліни - 
артилерії. Теорію він нам викладав, а 
практику на бойових стрільбах вже 
не мав можливості нам показати.

Але я стала офіцером запасу ЗСУ. 
Склала військову присягу. Я не піш-
ла одразу підписувати контракт - ви-
рішила залишитися поки тут через 
достатньо серйозні проблеми зі здо-
ров’ям. Але у військкоматі я сказала, 

що на всі збори нехай мене кли-
чуть... Я долучатимусь.

«Лише від нас залежить, ким 
ми в історії залишимося»

...Я знаю, що той 2014 нам 
вже ніколи не повернути. Дуже 
шкодую. Це реально були одні з 
найкращих часів, у моєму житті 
точно...

Найважливішою зараз для 
мене є пам’ять та правдиве збе-
реження історії нашої війни. Ми - 
носії цієї правдивої історії, і лише 
від нас залежить, ким ми у ній 
залишимося, як ми її збережемо 
для майбутніх поколінь.

Я дуже хочу, щоб кожного на-
шого загиблого знали. Щоб про 
них говорили всюди. Щоб го-
ворили правду про нашу війну. 
Щоб діти знали, хто наш лютий 
ворог і ворогом буде завжди.

Я знаю, що жодна смерть не 
є даремною. Жодна загибель 
воїнів на війні ніколи не буде да-
ремною - на жаль, такою ціною 
ми відвойовуємо мир. На жаль, 
така жорстока і страшна ціна 

миру в Україні... І ми зобов’язані про-
довжувати цю боротьбу.

...Я працюю. Я займаюся громад-
ською діяльністю у Жіночому вете-
ранському русі. Я себе намагаюся 
відволікати від важких думок - інак-
ше дуже скоро і дуже легко можна 
саму себе загнати у глухий кут.

...Я не герой. Я зробила дуже-ду-
же мало. Хотілося зробити набагато 
більше, і хочеться набагато більше. 
Але я вже ніколи не зупинюся. Вже 
ніколи не замислюся про те, щоб по-
кинути свою землю, щоб кудись звід-
си поїхати. Я вже ніколи не зраджу. 
Так, я зараз перебуваю на цивілці - 
але тут просто безліч роботи, яку, як 
бачимо, крім нас ніхто не поспішає 
робити.

Автор: Валерія Бурлакова,
Джерело:  Цензор.НЕТ Джерело 

(https://censor.net/ua/r3288472)
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Продовження на стор. 11

Руслан Демченко

Андрій Єрмак на «Свободі Слова»

Публікуємо розшифровку 
виступу Юрія Бутусова перед 

журналістами після засідання 
Тимчасової слідчої комісії Верхов-
ної Ради з питань розслідування 
можливих протиправних дій 
представників органів держвлади.

Перше. Звичайно, ніяких питань 
мені не ставили стосовно російсько-
го сліду. Я одразу сказав, я вважаю, 
що ця операція з розвідувальної за-
раз перетворилася на контррозвіду-
вальну. І мета цієї операції - це пошук 
зрадників, які зрадили цю операцію 
і створюють великі проблеми для 
національної безпеки нашої країни. 
Тому, звичайно, я сказав, що я гото-
вий до будь-якої відповідальності, 
але я прошу від влади проведення 
елементарних слідчих дій, яких нема 
понад рік.

Перше. Мають бути проведені 
допити усіх учасників операції, усіх, 
хто мав інформацію. Я не виключаю 
себе, якщо я потрібен слідству, я 
завжди готовий. Я надав свідчення 
ДБР 29 вересня 2020 року. З того 
часу жодних слідчих дій нема. Нічого 
не проводиться.

І, по-друге, я сказав, що потріб-
но допитати як учасників операції, 
так і тих, хто був причетний до її 
скасування. Тобто я кілька разів на-
голосив, що треба встановити, яка 
людина запросила на нараду, при-
свячену цілком таємній операції по 
захопленню російських терористів, 
одразу шість осіб. І тим самим уне-
можливила швидке встановлення 
джерела витоку інформації. Тобто 
розмита відповідальність.

Звичайно, що якщо потрібно 
слідству працювати, я готовий відпо-
відати. Якщо хтось вважає, що я при-
четний, я відкритий давати показан-
ня. На жаль, мене слідство не питає. 
Мене один раз викликали на допит.

Але я хочу сказати, що мають від-
повідати усі. В тому числі президент 
України має відповідати. Президент 
України, який був на цій нараді, голо-
ва Офісу Президента Андрій Єрмак, 
начальник комітету по розвідці при 
президентові України Руслан Дем-
ченко. Я сказав, що вважаю дуже 
великою небезпекою, що навколо 
президента знаходяться люди, які, 
на мій погляд, можуть становити ве-
лику загрозу національній безпеці.

Запитання: хто ці люди?
На моє переконання, Андрій Єр-

мак, голова Офісу Президента, і Рус-
лан Демченко, начальник комітету 
по розвідці - це люди, які мають офі-

ційні стосунки з Російською Феде-
рацією. Вони офіційно, в силу своїх 
посадових обов’язків, регулярно 
контактують напряму з керівниц-
твом РФ, з керівництвом російських 
окупаційних військ на Донбасі. І та-
ким чином у них уже є канал переда-
чі інформації. Є мотивація для того, 
щоб зрадити нашу операцію і не до-
пустити захоплення українцями ро-
сійських терористів. Тобто є мотив.

Чи потрібно це перевірити? Я 
вважаю, що є всі підстави для пере-
вірки. За пів року 2020 року одразу 
після призначення Руслана Демчен-
ка начальником комітету по розвідці 
провалені усі розвідувальні опера-
ції, які ГУР МО проводило на терито-
рії РФ та Білорусі.

Чи це є збіг? Можливо, хтось вва-
жає це збігом? То я хочу, щоб якась 
офіційна особа за це розписалася 
і сказала: це збіг. Я хочу, щоб якась 
офіційна особа сказала на нараді 
президента: нас усіх, в такій кілько-
сті, ось цей колгосп, зібрав такий-то 
посадовець. Як його звуть. Давайте 
народ дізнається, хто несе відпові-
дальність.

Третє. Я вважаю, що правоохо-
ронні органи мають все ж таки, не 
тільки слідча комісія, виносити рі-
шення. Чому правоохоронні органи 
нічого не роблять? 14 місяців іде 
справа по провалу спецоперації, іде 
справа по витоку інформації. А де рі-
шення? Рішень ніяких нема.

В мене є нові дані, які я хотів би 
повідомити і вважаю важливими. Є 
конкретні документи, з якими мені 
вдалося ознайомитися через мої 
джерела. Я не знав, чи є ці докумен-
ти дійсними, тому мені потрібен був 
час на перевірку. Зараз я розумію, 
що підстави вважати їх достовірни-
ми є, і я зміг перевірити зміст і відпо-
відність цих документів фактам.

Що це за документи, яким, я 

вважаю, слідча комісія має надати 
оцінку. Це план спецоперації по за-
хопленню російських терористів. Я 
стверджую, що цей план операції був 
підготовлений 22 червня 2020 року. 1 
липня 2020 року за візою начальника 
голови Головного управління роз-
відки Міноборони Василя Бурби цей 
план поступив до міністра оборони 
України Андрія Тарана. І Андрій Таран 
санкціонував, підписав план по за-
хопленню російських терористів. На 
жаль, до цього часу слідча комісія не 
дала жодної оцінки цим документам. 
З коментарів голови слідчої комісії 
можна було б навіть скласти уявлен-
ня, що це якась ініціатива, погано під-
готовлена, неперевірена інформація. 
Погано підготовлена операція, яку 
невідомо хто міг передати і що зав-
годно могло вийти, насправді ні. Це 
не було ініціативою окремого співро-
бітника ГУР МО, навіть не було особи-
стою справою самого Василя Бурби. 
Я стверджую, що існує документ за 
підписом міністра оборони України, 
де повністю розписано план спецо-
перації, і він затверджений міністром. 
Хочу нагадати, що в нас міністр - ка-
дровий генерал ГУР МО, і він на себе 
взяв відповідальність і санкціонував 
цю таємну операцію.

Я вважаю, що дуже важливо вста-
новити, чому план операції по за-
хопленню терористів санкціонова-
ний, чому на це є письмовий наказ, 
а переніс операції, який призвів до 
провалу, чомусь письмово ніхто не 
оформляв. Чомусь ніхто не віддав 
наказ, ніхто не розписався. Замість 
того створили колгосп в кабіне-
тів президента. Запросили велику 
кількість людей, яким взагалі в силу 
своїх посадових обов’язків не тре-
ба було знати, що відбувається. А 
чому там був взагалі голова Офісу 
Президента Андрій Єрмак? Які його 

посадові обов’язки передбачають 
ознайомлення з військовими діями 
і таємними операціями спецслужб? 
Чому він це знав? Хто його запро-
сив? Чому там був заступник голови 
Офісу Президента Роман Машовець, 
наприклад. Чому знаходились в ка-
бінеті секретарка Марія Левченко 
в кінці кінців? Який може вона мати 
стосунок до обговорення таємної 
операції по захопленню небезпеч-
них 28 терористів?

Я вважаю, що кожен з цих теро-
ристів був дуже важливий для Укра-
їни. Вони мали російські державні 
нагороди. Вони мали повністю за-
документовану злочинну діяльність. 
Вони давали інтерв’ю. Вони повні-
стю викрили свою злочинну діяль-
ність і те, що вони робили проти 
України. Кожен з цих осіб набагато 
важливіший для Російської Федера-
ції, ніж відомий терорист Цемах, яко-
го українські спецслужби викрали з 
Донбасу. Після цього одразу Путін 
зателефонував і організував обмін, 
видав велику кількість… щоб звіль-
нити велику кількість українців.

За цих 28 терористів можна було 
отримати набагато більше. Можна 
було провести великий обмін всіх на 
всіх. Все це було провалено. Зараз є 
багато розмов, чому так. Та є факт, що 
хтось зробив так, що про операцію 
стало відомо всьому світу, прези-
дент Росії зателефонував до Білорусі 
і в результаті рішення суду напряму 
швиденько терористів віддали в Ро-
сію. А тепер треба встановити, чому 
під час війни у нас таке відбувається. 
І хто несе відповідальність за те, що 
такий провал стався.

Я давав показання. Звичайно, 
жодних обвинувачень в брехні бути 
не може, але я нічого не брехав. Я ви-
словив свою позицію. Вона аргумен-
тована. Я детально можу пояснити 
кожен крок, кожну фразу. Я вважаю, 
що пройшов рік. Я 18 серпня мину-

лого року написав статтю. Давайте 
подивимось, хто бреше в цій ситуа-
ції. Я свої показання не змінив ні на 
одне слово з 18 серпня. А давайте 
подивимось, хто бреше в цій ситуа-
ції. Чому президент України у серпні 
2020 року заявив, цитую: »Это бред. 
Спецоперации не было«. Чому у ве-
ресні 2020 року, 18 вересня, голова 
Офісу Президента Андрій Єрмак, 
присутній на операції, цитую, казав в 
прямому ефірі на програмі Шустера: 
»Це вигадка з першого до останньо-

«Початок операції стосовно «вагнерівців» 
санкціонував міністр Таран, скасування 

не було, її просто зірвали», – Бутусов 
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го слова - все, що сказав Бутусов«.
Тепер виявляється, минуло 14 

місяців, все, що я сказав розслідує 
комісія, я даю показання. Комісія 
вважає, що важливо отримати від 
мене пояснення. А все те, що ска-
зав Єрмак і Зеленський, виявилося 
брехнею, яку спростувала вже сама 
комісія. Сама пані Мар’яна заявила 
10 вересня, що перше, спецоперація 
була, що проводили її ГУР МО і що 
дійсно метою дійсно було захоплен-
ня 28 терористів. Є якісь причини, 
чому, на жаль, це не сталося. Так от, 
моя мета, щоб була правова оцінка 
належна, бо правової оцінки нема. Є 
політичні оцінки. Є підневільні депу-
тати »Слуги народу«, які приходять 
і розповідають, що насправді як ад-
вокати працюють, що на жаль не так 
все зрозуміли, той не так сказав, той 
не так сказав. Можливо, хтось щось 
не так сказав, але під час війни в дер-
жаві хтось має брати на себе відпо-
відальність, і це - керівництво дер-
жави. І керівництво держави несе 
відповідальність, щоб було прове-
дене розслідування, щоб прокурор, 
слідчий поставили підписи і сказали: 
ми дослідили перше, друге, третє, 
двадцяте, усі факти, які є. Ми прове-
ли слідчі дії, очні ставки, вилучення 
документів, допити з усіма учасника-
ми, перше, відміни операції, наради 
в кабінеті президента Зеленського, 
друге, з учасниками самої спецопе-
рації, ми проаналізували всі факти, 
ось наше рішення, є подія злочину 
чи нема, є підозрювані чи нема під-
озрюваних. Це наша мета. Для цього 
ми всі тут ввечері зібрались, бо так 
треба робити за законом. Не тому, 
що в когось якесь є переконання, 
хтось щось думає, політична пози-
ція, партійний квиток. Це закон пе-
редбачає. Я багато разів казав. Якщо 
б ця ситуація була сама по собі окре-
мо якимось унікальним випадком, 
ми просто могли обговорювати була 
зрада, не було, може якісь недосвід-
чені люди, хтось щось не зрозумів… 
Насправді - ні.

Я хочу сказати, що є великий лан-
цюжок подій. У 2020 році провалена 
більшість спецоперацій ГУР МО про-
ти Російської Федерації, які прово-
дились на території РФ і Республіки 
Білорусь. Чому так сталося?

Я хочу сказати, що 4 грудня 2020 
року ми знаємо з повідомлень за-
собів масової інформації на кордоні 
РФ та України в Сумській області по-
трапив у засідку і був застрелений 
громадянин України Євген Голубєв. 
Його тіло досі залишається в Росій-
ській Федерації, його не видають.

За повідомленнями російських 
спецслужб, Голубєв нібито міг бути 
причетним до викрадення ще одно-
го терориста-вагнерівця Дмитра Ха-
рітонова. Ми не знаємо, що це було, 
як цю інформацію трактувати, що з 
цього сталося. Ми знаємо одне: дійс-
но загинув громадянин України з та-
ким прізвищем-іменем. У нього є ро-

дина, дружина. Тіло не віддають. Але 
чомусь і тут якась незрозуміла подія. 
Можливо, провал, можливо, не про-
вал. Але хтось повідомив. Чомусь 
людину вбили поруч із державним 
кордоном, і його захопили російські 
спецслужби. Чому так відбулося?

Мені здається, що також треба 
дізнатися, а чому ж одразу після 
призначення Демченка начальни-
ком комітету по розвідці, чому була 
затримана нашою Службою безпе-
ки і розсекречена диверсійна група 
Шведа, теж ГУР МО. Чому були роз-
секречені три канали постачання 
приладів клістрон з Російської Фе-
дерації до України. Хто це зробив?

Я вважаю, що це теж як один лан-
цюжок подій треба аналізувати. Усі 
ці провали незрозумілі, незрозумі-
лі події, тому що все це може бути 
пов’язано і всьому цьому ми маємо 
під час війни отримати оцінку. Хтось 
це зробив. Хтось за цим може стояти.

І держава має за це нести відпо-
відальність і давати хоча б для себе 
такі роз’яснення.

Хочу сказати, що, на жаль, ре-
зультати такі - 14 місяців ми чуємо 
про справу. Влада постійно змінює 
покази. Спочатку нічого не було, по-
тім президент каже: було, але це не 
ми. Зараз уже слідча комісія каже: ми 
були, але не ми провалили.

Залишається один маленький 
крок: якщо не ви провалили, то хто 
провалив. Будь ласка, розкажіть. На-
віть не народу, ви слідчому під про-
токол, будь ласка, розкажіть, як все 
було, хто з ким говорив, як відміня-
ли, як ухвалювали рішення. Все це 
розкажіть, і хай прокурор і слідчий 
розпишуться. Це достатньо для май-
бутнього.

- Зеленський в Трускавці сказав 
про розмову з Лукашенком. Чи це є 
його явкою з повинною?

Я вважаю, що про це треба гово-
рити, тому що, на жаль, бачите, ніхто 
президенту України не пояснює сер-
йозність його заяв. Така велика про-
блема у Офісі Президента. В червні 
2021 року і зараз у Трускавці прези-
дент України жодного разу чомусь 
забув повідомити в двох інтерв’ю 
поспіль, а якого числа він телефону-
вав в Білорусь. Чому забув? Один раз 
забув сказати дату, другий раз забув 
сказати дату. Але ж це б зняло усі пи-
тання.

Я вважаю, що нам не треба при-
нижувати президента. Він не має хо-
дити сюди, в комісію, можливо, для 
нього це обтяжливо, то хай комісія 
до нього прийде і запитає. Які про-
блеми?

Вони ходять з ним на засідання 
фракції і можуть поставити йому це 
питання. Чому ми його не чуємо? 
Якого числа він телефонував Лука-
шенку, хай відповість. Бо він постій-
но забуває про це. Треба отримати 
відповідь. 

Джерело: ЦЕНЗОР.НЕТ 
(https://censor.net/ua/r3292957)
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Непрофесійними і двознач-
ними висловлюваннями 

президент підриває довіру 
до себе та своєї команди.

«Не шукайте «зради» там, де її не-
має», — заявив у неділю Володимир 
Зеленський на брифінгу в Трускавці, 
де зібралися нардепи зі «Слуги наро-
ду». І сам же дав підстави для її пошу-
ку, підтвердивши зізнання, зроблене 
три місяці тому: він говорив із Олек-
сандром Лукашенком про «вагнерів-
ців» ДО їх затримання в Білорусі.

«Моє обговорення питання «ваг-
нерівців» було з паном Лукашен-
ком по телефону, це правда, коли ці 
люди, наскільки мені відомо, автобу-
сами заїхали на територію Білорусі... 
Отож, коли вони заїхали (виділено 
автором. — В.К.), ми розуміли пре-
красно, тому що про справи цих лю-
дей, бойовиків інформація давно є в 
державі, у мене була розмова з (на 
той момент) президентом Олексан-
дром Григоровичем Лукашенком. Я 
йому сказав: «Там у вас бойовики, у 
нас є інформація, що вони...» Ну, там 
якісь деталі я йому говорив. І він мені 
сказав: «Так, ми вивчимо це питання, 
обов’язково... Ми зробимо все мож-
ливе». І після цього — все», — пові-
домив Зеленський.

Цих слів достатньо, аби зро-
бити висновок: саме Зеленський 
припинив операцію українських і 
американської спецслужб із доку-
ментування злочинів та піймання 
«вагнерівців», які воювали в Донба-
сі. Цілком можливо, він вирішив, що 
операція з піймання «вагнерівців» не 
має стовідсоткової гарантії на успіх, а 
в разі успішного завершення загро-
жує серйозними зовнішньополітич-
ними ризиками. І, хоча президент має 
право приймати політичні рішення 
та вибирати спосіб, яким перерива-
ти операцію українських спецслужб, 
його слова і дії викликають розмови 
про «крота» в його офісі.

Пізніше на брифінгу український 
президент нерозбірливо уточнив, що 
телефонна розмова мала місце під 
час запису інтерв’ю Дмитра Гордона з 
Лукашенком. Нагадаємо: це відбуло-
ся 5 серпня 2020 року. «Вагнерівців» 
же білоруські спецслужби затри-
мали 29 липня.

Зеленському вже давно не зава-
дило б розуміти ціну слів, які промов-
ляє президент. Адже він представляє 
країну, а не «95 квартал». У кращому 
разі, недорікуватість очільника дер-
жави може розсмішити. У гіршому 
— призвести до обвинувачення в 
держзраді. Непрофесійними і двоз-
начними висловлюваннями прези-
дент підриває довіру до себе та своєї 
команди і тільки роздмухує вуглики 
скандалу, який оточення Зеленсько-
го щосили прагне погасити. Таке тра-
пляється вже не вперше.

Нинішнього літа в інтерв’ю «1+1» 
президент уже визнавав, що розмов-
ляв про «вагнерівців» із Лукашенком. 
Тоді Зеленський у таких висловлю-
ваннях говорив про дзвінок, що скла-
далося враження, наче розмова від-
бувалася до затримання найманців 
білоруським КДБ. Правда, потім рад-
ник глави ОП Михайло Подоляк за-
певняв, що розмова Зеленського з Лу-
кашенком, про яку згадав президент, 
відбулася 5 серпня, через тиждень 
після того, як було затримано «вагне-
рівців, і йшлося про їх екстрадицію.

Такі заяви й коментарі зовсім не 
зміцнюють довіри до Банкової. В 
Україні багато хто підозрює, що опе-
рація з піймання «вагнерівців» — яку 
на Банковій ще рік тому називали 

«маячнею» та «російським фейком» 
— зірвалася через витікання інфор-
мації, що сталося, ймовірно, з боку 
найближчого оточення Зеленського. 
Підозра падає на главу офісу пре-
зидента Андрія Єрмака і першого 
заступника секретаря РНБО, голову 
комітету з питань розвідки Руслана 
Демченка.

За версією деяких представників 
українських спецслужб, після наради 
в президента наприкінці липня 2020 
року Єрмак попросив тодішнього го-
лову військової розвідки Василя Бур-
бу скасувати операцію: оскільки було 
досягнуто домовленості з Москвою 
про перемир’я, глава ОП боявся, що у 
разі проведення операції перемир’я 
буде зірване, і тоді постраждає репу-
тація Зеленського. Бурба погодився 
відкласти операцію на два дні.

Однак наступного дня після нара-
ди в Зеленського білорусів, мовляв, 
на доручення Єрмака, повідомили, 
що «для дестабілізації обстановки 
в період передвиборної кампанії» 
на територію Білорусі прибули три 
десятки російських громадян. За 
однією з версій, із Києва зателефону-
вали главі МЗС Білорусі Володимиру 
Макею, за іншою — главі адміністра-
ції білоруського президента Ігорю 
Сергієнку. І, хоча Лукашенко днями 
спростував інформацію про дзвінок 
від української сторони, наші джере-
ла стверджують, що в американців є 
запис цієї розмови.

Якщо ця версія правдива, то не 
дивно, що на Банковій занервували. 
Якби інформація підтвердилася, пре-
зидентська команда зазнала б сер-
йозних репутаційних втрат в україн-
ському суспільстві, що позначилося б 
на рейтингу Зеленського.

Не дивно, що ще на початку року 
розслідування зриву операції, яке 
проводив міжнародний проєкт 
Bellingcat, викликало на Банковій іс-
терику. Очікувалося, що проєкт жур-

налістів-розслідувачів назве ім’я ін-
форматора. Але після того, як навесні 
керівник військової розвідки Кирило 
Буданов і заступник глави ОП Роман 
Машовець намагалися перекона-
ти заступника голови британської 
розвідки Лі Лоуренса, щоб МІ-6 
вплинула на Bellingcat і не допусти-
ла виходу фільму, в ОП, схоже, вже не 
бачать особливих причин для хвилю-
вань.

В інтерв’ю Радіо НВ журналіст 
Bellingcat Христо Грозєв так проа-
нонсував близький вихід текстової 
версії розслідування: «Боюся, що ми 
опублікуємо подробиці, які не супе-
речитимуть офіційній версії». Грозєв 
також заявив: він не вважає, що опе-
рацію «злили». При цьому він допу-
стив, що ОП вжив «легітимних, але 
помилкових дій», які на той момент 
могли здаватися правильними. Гроз-
єв також стверджує, що росіяни не 
здогадувалися про операцію.

Ця версія подій від Bellingcat 
більш ніж влаштовує Банкову.

Не особливо турбує ОП і робота 
тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо 
«вагнерівців». Наші численні поін-
формовані співрозмовники впевне-
ні: мета, якою керується Банкова, що 
мусила під тиском опозиційних де-
путатів нинішньої весни погодитися 
на створення ТСК, — внести спокій в 
українське суспільство, розбурхане 
розмовами про можливого «крота» в 
найближчому оточенні президента, 
формально провести роботу та обіли-
ти репутацію глави ОП Андрія Єрмака.

Після того, як голова ТСК Мар’яна 
Безугла минулого місяця кілька разів 
публічно прокоментувала роботу ко-
місії, сформувалася офіційна версія. 
Вона полягає в наступному.

Українські спецслужби — ГУР МО 
та СБУ — проводили «спеціальний за-
хід» із піймання російських найманців, 
яких мали затримати в Туреччині. За 
одним зі сценаріїв, передбачалося по-

садити літак із «вагнерівцями» в Украї-
ні. Операція була українська, з інозем-
ними розвідками відбувався тільки 
обмін інформацією. «Спецзахід» не 
зірвали, його лише відклали. При цьо-
му «ФСБ вже моделювала ситуацію, 
щоб затягти Україну в те або інше рі-
шення». За словами Безуглої, у групі 
«вагнерівців» також перебував агент 
білоруської спецслужби, а «російські 
спецслужби знали ще про захід доку-
ментування у форматі вербування».

В очах президентської команди 
загальну картину псують лише од-
кровення Василя Бурби.

Так, після численних перенесень, 
позаминулого тижня ТСК у закритому 
режимі на території штаб-квартири 
ГУР МО заслухала показання Бурби. 
Посилаючись на джерела в комісії, 
головний редактор «Цензор.НЕТ» 
Юрій Бутусов повідомив, що ексгла-
ва військової розвідки розповів про 
підготовку спецоперації, план якої 
був підписаний міністром оборони 
Андрієм Тараном, і заявив, що на-
каз про перенесення спецоперації 
дав Єрмак. Бурба також підтвердив, 
що операція проводилася спільно зі 
спецслужбами НАТО.

Деякі наші співрозмовники ствер-
джують, що основна мета, якою керу-
ється Бурба, привертаючи публічну 
увагу до зірваної операції, — убез-
печити себе. Мовляв, колишній глава 
військової розвідки побоюється, що 
Зе!команда постарається порушити 
проти нього справи (у тому числі й 
у зв’язку з викраденням судді Мико-
ли Чауса та переправленням того до 
Молдови 2016 року), щоб домогтися 
свідчень проти Петра Порошенка. 
Ряд співрозмовників ZN.UA вважа-
ють, що ця проблема може бути ви-
рішена за умови надання певних 
гарантій безпеки Бурбі з боку офісу 
президента.

Попри скандальні через їхню 
двозначність висловлювання Зелен-
ського, мабуть, усе йде до того, що 
історія із зірваною операцією з пій-
мання «вагнерівців» потроху вщухне. 
Наші співрозмовники сумніваються, 
що після Бурби будуть заслухані інші 
основні фігуранти зірваної операції 
— глава ОП Андрій Єрмак та колиш-
ній перший заступник голови СБУ 
Руслан Баранецький. Останній під-
тримує дружні стосунки з Єрмаком і, 
як раніше повідомляло ZN.UA, відмо-
вився давати показання ТСК в обмін 
на кадрове призначення.

Швидше за все, ТСК озвучить вер-
сію, що зрив операції стався через 
дії російських та білоруських спец-
служб. І, таким чином, зніме підозри 
з тих, кому й досі довіряє президент. 
Ідеться не тільки про Андрія Єрма-
ка, а й про Руслана Демченка, якого 
в оточенні президента вважають до-
сить ефективним виконавцем і чия 
цікавість щодо джерел отриманої 
розвідслужбами інформації виходить 
далеко за межі його функціональних 
обов’язків.

За великим рахунком, історія з 
провалом операції з піймання «ваг-
нерівців» нічого нового для наших 
західних партнерів не відкрила. 
Вони, розуміючи роль деяких висо-
копоставлених українських чиновни-
ків у всій цій історії, продовжують під-
тримувати з ними діалог. Україна ж із 
цього скандалу виходить із підмоче-
ною репутацією держави, її керівни-
цтва та спецслужб.

Автор: Володимир Кравченко
Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/ukr/

international/jak-zelenskij-pro-vahnerivtsiv-iz-
lukashenkom-hovoriv.html)

Як Зеленський 
про «вагнерівців» 

із Лукашенком говорив

Фото © Офіс президента
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Графік Роботи:
Пн-Пт: з 10 ранку до 8 вечора
Сб.-Нед. з 9 ранку до 2-ої дня

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. 16
Уляна Мазуркевич на конвенції Демократичної партії

Фото з особистого архіву Уляни Мазуркевич.

Президент Зеленський вручає нагороду Уляні Мазуркевич. 
Фото з особистого архіву Уляни Мазуркевич.

Громадська діячка з Амери-
ки українського походжен-

ня Уляна Мазуркевич цьогоріч 
уперше змогла побувати на 
святкуванні ювілейної річни-
ці Незалежності України.

Мешканка Філадельфії вболіває 
за нашу країну, адже причетна до 
цього свята: на початку 90-х, напе-
редодні референдуму, вона прибу-
ла в Україну — їздила по регіонах й 
агітувала населення проголосувати 
за незалежність нашої країни. А по-
вернувшись в Америку, проводила 
титанічну роботу, представляючи 
світовій спільноті Україну як вільну і 
незалежну державу.

Пані Уляна — голова Громад-
сь кого комітету Філадельфії, який 
об’єд нує 23 організації. У 1976 році 
створила й очолила Комітет люд-
ських прав у цьому штаті, неодно-
разово виступала в Конгресі з до-
повідями щодо українських питань, 
захищала права дисидентів В. Моро-
за, М. Руденка, М. Гориня, В. Чорно-
вола та інших.

У 1986 році пані Уляна увійшла 
до складу комісії конгресу США з 
питань Голоду в Україні та очолила 
комітет з Голодомору в Філадельфії. 
У 2005 та 2014 роках була міжнарод-
ним спостерігачем на президентсь-
ких виборах в Україні. Від 2014 року 
координує акції збору допомоги во-
якам російсько-української війни.

Під час свого останнього приїз-
ду пані Уляна в Національній спілці 
письменників України презентувала 
свій документальний фільм, відзня-
тий на початку 90-х в Україні перед 
референдумом.

На перегляд стрічки прийшли 
Катерина Ющенко, дисидент, 
політв’язень Богдан Горинь, нардеп 
кількох скликань Іван Заєць, посол 
України у США Валерій Чалий, 
академік Микола Жулинський, 
режисер фільму «Голод-33» Олесь 
Янчук та багато інших. Голова 
Товариства зв’язків з українцями 

за межами України «Україна-Світ» 
Микола Жулинський вручив Уляні 
Мазуркевич знак народної пошани 
— медаль «30 років Незалежності 
України».

Познайомившись на цьому за-
ході, за кілька днів зустрілися з пані 
Уляною за чашкою кави в готелі, де 
вона зупинилася...

«Ми їздили Америкою, 
шукали людей, щоб розпитати 
про пережиті жахіття в 
роки Голодомору»

— Мушу зізнатися, — почала 
свою розповідь пані Уляна, — що 
народилася не в Україні, хоча дуже 
її люблю і знаю мову. Так, Америка 
є моя країна. Та це не заважає мені 
вболівати за Україну, бо саме вона 
— моя Батьківщина через батьків та 
дідів. І ця любов, певно, передається 
з молоком матері, на генетичному 
рівні. Мої батьки, які були змушені 
залишити Україну під час Другої 
світової війни, свою любов до Украї-
ни передавали мені змалечку.

Я навчалася в американській гім-
назії, та щосуботи ходила до україн-
ської школи, де вчила мову, культу-
ру та історію України. Виросла на 
українському, тому дуже втішена, що 
зуміла то все передати своїм дітям. 
Маю двох синів, і вони так само, як і 
я, з першого класу ходили до амери-
канської приватної школи і щонеділі 
— в суботню, українську, тому добре 
знають мову. Я нині дуже рада, що 
мій син працює тут, в Україні, дипло-
матом в американській амбасаді. Він 
приїхав у країну своїх дідів і прадідів.

Пані Уляна очолює комітет з 
Голодомору в Філадельфії. Вона 
зазначає, що всі українці штату 
домагалися, щоб американсь-
кий Конгрес створив спеціальну 
Комісію дослідження Голодомору 
1932—1933 років.

— Хочу зізнатися: мені дуже 
приємно, що саме Америка була 

першою країною, яка підтримала 
Україну в справі Голодомору, — каже 
моя співрозмовниця. — Українська 
діаспора в Америці дуже лобіювала 
це питання. У 1985 році саме Конгрес 
США створив спеціальну комісію з 
дослідження фактів масового голоду 
в Україні, виконавчим директором 
якої був Джеймс Мейс. До складу 
комісії входило 15 членів, зокрема, 
чотири представники від Конгресу 
США, два — від Сенату США. Я мала 
честь служити в цій комісії як пред-
ставник громадськості.

Ми їздили Америкою, знаходи-
ли людей, які з політичних причин 
залишили Україну, записували їхні 
свідчення. Бувало, що очевидці самі 
приходили до нас, щоб розповісти 
про пережиті жахіття в роки Голодо-
мору.

Джеймс Мейс записував та упо-
рядковував звіт для Комісії з Голо-
домору, він мав штат працівників, 
роботу яких оплачував американсь-
кий уряд. Хочу наголосити на цьому, 
що не Конгрес українців, а саме уряд 
США фінасував цю дослідницьку ро-
боту.

Пані Уляна підкреслила, що 
люди, які приходили до них свід-
чити, згодом свідчили й у судах.

— На основі цих свідчень було 
доведено, що Голодомор був свідомо 
організований Сталіним і його режи-
мом, це був справжній геноцид, спря-
мований на винищення українців, 
— зауважує вона. — Такий висновок 
ухвалив американський Конгрес у 
1988 році. Згодом було оприлюднено 
4-томне видання матеріалів Комісії 
Конгресу США з вивчення Велико-
го голоду в Україні 1932—1933 рр. 
англійською мовою. Воно містить 
свідчення очевидців-емігрантів з 
України, що були зібрані впродовж 
1983—1984 рр. за спеціальною мето-
дикою oral history і є доказом геноци-
ду українського народу.

Моя співрозмовниця згадує, як 
з’явився переклад цього чотири-
томника українською мовою.

— На той час я дружила з сена-
тором Байроном Доргеном, демо-
кратом, зі штату Північна Дакота. Він 
також був призначений до розсліду-
вання справ Голодомору, бо і в його 
штаті мешкало багато хліборобів, які 
виїхали з України в Америку ще в 
часи Першої світової війни. Вони там 
оселилися, бо місцевість була дуже 
подібна до України — безкраї поля, 
схожий клімат.

На річницю Голодомору я за-
пропонувала йому видати чотири-

томник свідчень «Великий голод в 
Україні 1932—1933 років: Свідчен-
ня очевидців для Комісії Конгресу 
США» українською мовою та переда-
ти в Україну. Ідея йому сподобалася, 
і пан Дорген добився виділення 
американським урядом 100 тисяч 
доларів на переклад і видання тих 
чотирьох книг українською мовою. 
Він міг би сказати: «Та навіщо воно 
треба?»

Але не сказав, бо розумів, як це 
важливо для українців — відновити 
ту страшну сторінку свого минулого. 
На виданні написали «Подарунок 
українським людям від Америки» та 
роздали у виші й бібліотеки України. 
Я тішуся, бо була причетною до ре-
алізації цієї ідеї. Водночас зауважу, 
що навіть Канада не спромоглася 
створити таку Комісію та профінан-
сувати такі важливі кроки у визнанні 
Голодомору в Україні.

«В Україні маю багато 
хороших друзів»

— Приємно було зустрітися в 
Спілці письменників із Катериною 
Ющенко, з якою приятелюємо понад 
40 років, — продовжує розповідь 
пані Уляна. — Маю в Україні також 
хорошого друга Петра Порошенка, 
якому Світовою радою Філадельфії 
було присвоєно почесну нагороду 
«Міжнародний державний діяч». Ми 
з президентом Світової Ради Крей-
ґом Снайдером 20 лютого 2019 року 
зустрічали Порошенка на урочисто-
стях у престижному будинку «Юніон 
Ліґ» у Філадельфії — колисці аме-
риканської незалежності, де його і 
було нагороджено.

Додам, що нагорода «Міжнарод-
ний державний діяч» — це найвища 
відзнака Світової Ради, яку одержа-
ли державні діячі Михайло Горбачов, 
Анвар Садат, Іцхак Рабин і Себастіян 
Пінера. Світова Рада визнала, що 
президент України Петро Порошен-
ко має бути долученим до цього спи-
ску як людина, яка стояла в обороні 
демократичних ідеалів.

До речі, коли Віктор Ющенко 
був президентом, він також під час 
офіційного візиту до США відвідав 
Філадельфію й був нагороджений 
«Медаллю Свободи». Урочистості 
відбувалися в залі «конститушен», а 
з вікна було видно площу Свободи, 
і це було дуже символічно. Я йому 
тоді щиро подякувала, що дав нам 
надію на кращу долю для України!»

ророоор мммамаддськькаа ідідіячячка з Амери- ззаза мммеежежами України «УУ«Укркр їаїаїнна-Світ»

Американка українського походження 
Уляна Мазуркевич – 

про роботу в комісії США 
з Голодомору та 
про діаспору у Філадельфії
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1-800-361-7345
meest.com

MEEST PALATINE
1645 Hicks Rd., Unit K

Rolling Meadows, IL 60008
TEL: 847-208-8451

MEEST KARPATY
6725 West Belmont Ave, 

Chicago, IL 60634
TEL: 773-489-9225

MEEST CHICAGO
820 Ridge Ave Unit J

Lombard, IL 60148
TEL: 1-877-889-1103
TEL: 630-889-1100

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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Уляна Мазуркевич роз повідає, 
що в Америці створено групу під-
тримки України в Конгресі США.

— Ми говоримо Український 
кокус у Конгресі США, — каже 
вона. — Це двопартійна група 
підтримки у Конгресі, створена у 
Вашингтоні 9 лютого 2015 року. 
Своїм завданням група називає 
«посилення політичних, військо-
вих, економічних та культурних 
зв’язків між Сполученими Штатами 
та Україною». Серед питань, яки-
ми насамперед опікується кокус, є 
військова та безпекова допомога 
Україні. Вболіваючи за Україну, ми 
їдемо до Вашингтона, зустрічаємо-
ся з конгресменами та сенаторами 
й намагаємося хоч якось посприя-
ти вашій країні. Адже у нас велика 
українська громада.

І ця громада, за словами моєї 
співрозмовниці, постійно гур-
тується довкола українських 
цінностей. У Філадельфії, напри-
клад, американські українці ма-
ють чудовий собор, де українсь-
ка громада молиться за кращу 
долю України, Український центр, 
українську суботню школу (в 
ній нині навчається 350 дітей) та 
український коледж.

— У Філадельфії є багато різних 
клубів за інтересами, де зустріча-
ються українці, — каже пані Уляна. 
— Це об’єднує нас. Україна живе 
в Філадельфії. Тому і я маю два об-
личчя, українське й американське 
(усміхається).

«Вашингтонська» нагорода 
від Зеленського

Ледь не перед самим від’їздом 
до Філадельфії несподівано пані 
Уляні зателефонували з офісу пре-
зидента України й попросили помі-
няти квиток на Вашингтон, пояс-
нивши, що «там її чекає нагорода». 
Тож 1 вересня у Вашингтоні Володи-
мир Зеленський вручив пані Уляні 
орден Княгині Ольги II ступеня.

— Я отримала таку високу наго-
роду з рук президента України, — 
емоційно, вже телефоном iз Вашинг-
тона, розповіла пані Уляна, — і це 
для мене надзвичайно велика честь. 
Але, крім цього, мала змогу зверну-
тися до президента та його радни-
ка Андрія Єрмака. Наголосила, що 
кожна нація має своїх героїв — ми 
в Америці вшановуємо батьків Аме-
риканської держави: Вашингтона, 
Джефферсона і Франкліна.

Україна також має своїх батьків, 
які доклали чимало зусиль, щоб 
вона відбулася як незалежна держа-
ва. І ми маємо їх пам’ятати й шанува-
ти: Івана Драча, Дмитра Павличка, 
Михайла Гориня, Івана Зайця, Сте-
пана Хмару, В’ячеслава Чорновола. 
Ці люди разом із «Народним рухом» 
розбудили український народ та 
підняли з колін. Вони дали базу для 
незалежної суверенної України. Їх 
маємо визнати як батьків сучасної 
України і вшанувати.

І зауважила, що, «коли була в 
Україні на святкуванні Дня неза-
лежності, на жаль, не побачила 
тих із них, які ще живі, запроше-
ними до віп-зони, й це мене дуже 
стурбувало й збентежило. Мені 
пообіцяли, що подумають...»

Дана стаття надрукована 
на прохання Уляни Мазуркевич 

Спілкувалась Валентина РОЗУМЕНКО
Джерело: Україна Молода (https://umoloda.kyiv.

ua/number/p-0/a-2363/)

Ольга Смольницька, Київ
Спеціально для “Час і Події”

Що ми знаємо про Редьярда 
Кіплінґа? Те, що він наро-

дився та пов’язаний з Індією, 
творець казок про Мауґлі… А 
ще? А про українські переклади 
з цього класика? Наймолодшо-
го англомовного нобелівського 
лауреата і дуже успішного пись-
менника? Виявляється, Кіплінґ був 
і залишається дуже актуальним 
для України! Про це говорили у 
Львові. Уперше як цілісна книга 
– переклад збірки казок і віршів 
«Пак з Чарівного Пагорба».

17 вересня 2021 р. в інформацій-
но-культурному Центрі Митрополи-
та Андрея Шептицького (Паркова 
авдиторія), Українському Католиць-
кому Університеті, відбулася моя 
презентація – захист проєкту як 
стипендіатки Open Call «Стипендія 
Шептицького» (2021) – у напрямі 
переклад. Названу стипендію 
вперше започаткували цього 
року – отже, вона перша. На 
заході були присутні працівни-
ки Українського Католицького 
Університету: директор Центру 
Шептицького Олег Яськів, його 
заступник Михайло Бонис, мене-
джерки Наталія Цюпак і Віталія 
Дирів, фотограф Богдан Ємець, 
моя тьюторка – перекладачка і 
поетеса Олена О’Лір (лауреатка 
премій), оператори УКУ, а також 
митці, київські перекладачі та 
інші. Відбувалась онлайн-тран-
сляція, яку можна подивитися 
на ФБ Центрі Шептицького та 
YouTube-каналі цього Центру. 
Слід зазначити, що це відео з 17 
вересня вже мало понад 3 тисячі 
переглядів і схвальні коментарі.

Захід відкрив Олег Яськів, 
який розповів про Стипендію 
Шептицького, призначену для 
молодих митців, наголосивши 
на тому, що я перша з-поміж 
стипендіатів Шептицького захищаю 
свій проєкт. Олена О’Лір, яка читала 
презентований переклад у рукописі, 
ознайомила авдиторію з моїми твор-
чою біографією та здобутками, веде-
ними культурними заходами в Київ-
ському літературно-меморіальному 
музеї (де працюю провідним нау-
ковим співробітником). Також пані 
Олена згадала українську кіплінґіа-
ну, стисло та цікаво назвала основ-
ні моменти долі Редьярда Кіплінґа 
– нобелівського лавреата. Сьогодні 
ми відкриваємо цього письменника 
по-своєму. Перекладачка слушно 
зазначила, що Нобелівську премію 
класик отримав саме за «мужній 
стиль» у літературі.

Присутні змогли переконатися, 
що мужній стиль наявний і в позірно 
дитячих творах Кіплінґа.

Як відомо, цей автор досі асо-
ціюється з Індією. Він народився у 
Бомбеї, першою його мовою була 
гінді, а не англійська. Імовірно, че-
рез інший досвід класик особливо 
гостро і свіжо пізнав рідну Англію, 
яку назвав «найчудовішим закор-
донням» з усіх бачених країн (а ман-
дрував Кіплінґ і в Індії, і у Бірмі, і в 
Африці, і у Бразилії…). 

Допоміжним засобом у розпові-
ді була підготовлена мною презен-
тація PowerPoint «Редьярд Кіплінґ і 
його збірка “Пак з Чарівного Пагор-
ба” (“Puck of Pook’s Hill”): труднощі та 
знахідки українського перекладу». 
Розповідь перемежалася декламаці-
єю вибраних віршів зі збірки в моєму 
перекладі, доступних слуху. 

У цій презентації було поставле-
но низку питань, які я сподівалася, 
що розв’язала в своєму перекладі: 
хто такий Пак? А хто такі фейрі? На 
якому кораблі вікінґи вперше при-
були до Англії (яка ще так не назива-
лася)? За що відповідав бог Віланд? 
Де ще, окрім Стародавнього Риму, 
могли народитися… правильно – 
стародавні римляни? Кому покло-
нялися римські легіонери? Хто та-
кий «розмальований народ»? Коли 
в Сассексі настає весна? І як вона 
пов’язана із зозулею? І Хто такий міс-
тер Рейнолдз? Чи може він стати ли-
сом Микитою? І ще багато питань. Усі 
ці загадки автор чудово розв’язав. А 
задача перекладача – розв’язати це 
для української авдиторії.

Центральна постать – фантас-
тичний персонаж Пак. А саму збір-
ку створено на матеріалі фолькло-

ру і реальності графства Сассекс. 
Бо 1902 р. письменник придбав 
у селі Бервош (Burwash), Східний 
Сассекс, маєток, де сьогодні – бу-
динок-музей Кіплінґа. Східний Сас-
секс – дуже історичний край, який 
зустрів нібито всіх мешканців, які 
оселялися в Англії. Кіплінґ сам ба-
чив археологічні знахідки, залише-
ні від вікінґів, стародавніх римлян 
та багатьох інших. 

І діти (Ден і Уна), і старий Гобден, 
й інші персонажі книги мають ре-
альних прототипів. Так, Ден і Уна – 
діти письменника, Джон та Ілсі. 

Фактично у цій книзі (дуже сим-
волічній) два головні наскрізні 
символи – меч і золото (скарб). А 
ще… ґрунт. Рідна дітям земля, яку 
Пак викупає в них за старим звича-
єм – і віддає знову.

Моєю задачею як перекладачки 
було відтворити індивідуальний 
стиль мовлення героїв – від сас-
секського діалекту до французь-

ких лексем, вишуканого стилю тощо. 
Було приємно почути схвальний від-
гук про рівень перекладу.

Сподіваюся, коли книгу буде ви-
дано, український читач оцінить ці 
незвичайні (часто «на виріст»), але 
цікаві, вдумливі, патріотичні та до-
брі історії, які привчають до дорос-
лого життя і захоплюють історією 
рідного краю, прищеплюючи патрі-
отизм.

Від редакції: 
Даний переклад Кіплінга носить 

унікальний для України характер 
і здійснений вперше. Насправді, 
це є дуже важливе розширення 
україномовної класики світової лі-
тератури, актуальність та глибина 
якої залишається надзвичайною. В 
свій час перекладом окремих тво-
рів Редьярда Кіплінга займались 
Дмитро Донцов, Василь Стус, Євген 
Сверстюк. І от зараз, завдяки праці 
провідного наукового співробіт-
ника Київського літературно-ме-
моріального музею імені Максима 
Рильського, творчий доробок ге-
ніального англо-індійського пись-
менника став ще доступнішим для 
українців.

Про Редьярда Кіплінґа і не тільки
Презентація унікального перекладу 

в Центрі Шептиць кого

Закінчення. Початок  на стор. 14
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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) 



ЧАС І ПОДІЇ
#41 I 10.13.202118 УКРАЇНСЬКЕ ЧИКАГО

Продовження на стор. 19

Настасія Марусик, 
Чикаго
Спеціально
для «Час і Події»

23 вересня 2021-го року від-
булася святкова зустріч 

представників української діас-
пори з співробітниками Гене-
рального консульства України 
в Чикаго. Таке прийняття відбу-
вається традиційно, впродовж 
багатьох років, увінчуючи цикл 
святкових подій року, присвяче-
них Дню Незалежності України.

В цьому році імпреза була осо-
бливою, оскільки Україна і українці 
в усьому світі відзначали поважний 
ювілей – 30-річчя з Дня проголошен-
ня відновлення Незалежності Украї-
ни. Подія відбувалася в ошатній залі 
- President’s Hall of Union League Club, 
що знаходиться в центрі Чикаго. Се-
ред запрошених були представники 
усіх структур діяльності української 
діаспори – громадських, фінансових, 
бізнесових, освітніх, мистецьких, 
молодіжних, а також духовенство 
різних конфесій українського Чика-
го та передмість. Присутніми були 
також поважні гості – представники 
консульств багатьох країн, акреди-
тованих в Чикаго, котрі підтримують 
Україну на політичній арені.

При вході в святкову залу гостей 
радо зустрічали співробітники кон-
сульства.

Традиційно урочистості було від-
крито звучанням гімну України та 
гімну Америки.

З вітальним словом до присутніх 
звернувся Генеральний консул Укра-
їни в Чикаго Сергій Коледов: «Все-
чесніші отці, шановні члени Консуль-
ського корпусу в Чикаго, шановна 
українська громадо, дорогі друзі!

Мені дуже приємно сьогодні віта-
ти усіх вас з нагоди святкування 30-ї 
річниці проголошення Незалежнос-
ті України!

24 серпня 1991-го року україн-
ський парламент ухвалив Акт прого-
лошення Незалежності України, і на 

будівлі Верховної Ради України за-
майорів синьо-жовтий прапор. Цей 
Акт увінчав багатовікову боротьбу 
українців за право мати власну дер-
жаву, вільно розвивати національну 
культуру та бути повноправним чле-
ном міжнародного співтовариства.

Вже понад 11 століть українська 
нація торує свій історичний шлях. 
Впродовж віків наші славні предки 
боролися за право жити у вільній єв-
ропейській демократичній країні, за 
що було заплачено велику ціну.

Я не можу не згадати трагедії Го-
лодомору 1932- 33 років - організо-
ваного режимом Сталіна штучного 
голоду, який забрав життя понад 
10-и мільйонів українців. Я не можу 
не згадати трагедії Бабиного Яру, де 
нацисти восени 1941 року, за два 
дні в Києві стратили понад 33 ти-
сячі людей, переважно євреїв, і ще 
до 120 тисяч під час окупації по всій 
Україні. 

Прийняття в Генеральному 
Консульстві України в Чикаго
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Багато цих подій описано в 
книзі Тімоті Снайдера «Крива-
ві землі: Європа між Гітлером 
і Сталіним» (Timothy Snyder, 
«Bloodlands: Europe between 
Hitler and Stalin»).

На жаль, боротьба за свободу 
та демократичні цінності зали-
шається актуальною і на сьогод-
ні. Неоголошена гібридна війна 
з Росією спричинила тимчасову 
анексію Aвтономної Республіки 
Крим, окупацію Донбасу, що при-
звело до великих втрат – понад 16 
тисяч загиблих, 1.7 мільйона вну-
трішньо переміщених осіб, тисячі 
дітей залишились сиротами.

Ми схиляємо голови перед 
пам’яттю Героїв, які пожертвува-
ли своїм життям заради мирного 
майбутнього України».

Хвилиною мовчання було вшано-
вано пам’ять усіх українських Героїв, 
які загинули за Незалежність Украї-
ни.

Далі Сергій Коледов привітав но-
вітніх героїв України Олега Івахнюка, 
Олександра Місюру і багатьох інших 
воїнів, котрі за сприяння благодій-
них волонтерських організацій, зо-
крема «Revived Soldiers», після пора-
нень проходять лікування у США.

Генеральний консул подякував 
американським партнерам за полі-
тичну, технічну та фінансову підтрим-

ку, а також усім 46-ти країнам, ко-
трі взяли участь у першому саміті 
Кримської платформи, що відбу-
вався минулого місяця в Києві.

Пан Коледов подякував також 
українській діаспорі США за во-
лонтерську підтримку та всебіч-
ну допомогу Україні у ці складні 
часи, а також подякував спонсо-
рам імпрези, зокрема:

дирекції Федеральної Кре-
дитової Спілки «Самопоміч» та 
дирекції Фундації «Спадщина», 
за постійну багаторічну підтрим-

ку ініціатив і співпрацю; одній з 
провідних українських ІТ ком-
паній – ELEKS; відділам УККА 
штатів Мічиган та Іллінойс; стра-
ховій компанії American Family 
Insurance; власниці кафе «Шоко-
лад» пані Галині Федус; Dolynka 
UA-US Consulting; компанії ZVUK, 
а також давнім і добрим друзям 
– родині Левка та Галини Голуб.

В свою чергу всі ми, запро-
шені на свято, дякуємо організа-
торам за чудовий вечір, теплий 
прийом у святковій та дружній 
атмосфері, за можливість по-
спілкуватися з друзями, узго-
дити плани на майбутнє, адже 
в залі зібралися очільники усіх 

організацій української діаспори Чи-
каго. 

Хочеться підкреслити позитивні 
аспекти тісної співпраці Генерально-
го консульства з громадою. На сьо-
годні в цій установі працює команда 
молодих, креативних людей, яких 
можна побачити на всіх імпрезах, що 
відбуваються в громаді. Важливу роль 
у плідній співпраці відіграє те, що де-
котрі співробітники консульства вже 
вдруге виконують свої дипломатичні 
функції в Сполучених Штатах, зокрема 
Генеральний консул Сергій Коледов 
та консул Євген Дробот добре зна-
йомі в діаспорі Чикаго, а Валентина 
Федоришин свого часу працювала у 
Вашингтоні. 

В організації імпрези та її прове-
денні були задіяні усі співробітники 
Генерального консульства України 
в Чикаго, зокрема: Сергій Коледов 
– Генеральний консул, Олександр
Свистун – консул, Євгеній Дро-
бот – консул, Ярослав Пилипенко
– віце консул, Петро Сухомейло
– консульський агент, Валентина
Федоришин – фінансист, голова
канцелярії, Олександр Панасюк –
адміністративний менеджер.

Від імені присутніх на вечорі 
дякую організаторам за чудово 
проведений час, і до нових зу-
стрічей! 

Світлини Тетяни Пушинської.
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Галина Парасюк,
архівіст Українського 

Національного Музею в Чикаго
Спеціально для “Час і Події”

В Українському Національному 
Музеї у п’ятницю, 1 жовтня 

2021 року, вперше за час періо-
ду пандемії,  відбулося офіційне 
відкриття виставки під назвою 
«Життя українців в Чикаго у 
1950-х роках через фотооб’єк-
тив Петра Олексієнка».  Однією 
із визначальних особливостей є 
те, що світлини, представлені на 
виставці, взяті із архіву Україн-
ського Національного Музею. 
Фотографії були невідомими досі, 
саме в тому їх цінність. Таким 
чином, це одна із перших «ви-
ходів на широкий загал» доку-
ментів одного із найунікальніших 
архівів української діаспори.

Багато ми маємо аматорів-фо-
тографів, що жили у вигнанні у та-
борах, по засланнях, та взагалі по 
цілому світі. Є такі люди, що або самі 
робили світлини або набували їх і 
перетримують як особисту пам’ят-
ку, але не беруть до уваги, що ця 
світлина представляє часто велику 
вартість, як документ з життя укра-
їнців на вигнанні. Тому всі, хто має 
такі світлини історичного значення, 
повинні надіслати їх до музею, щоб 
в будучині наші науковці мали ма-
теріал, який може не раз принести 
велику користь для української май-
бутньої держави. (Петро Олексієнко)

Ці слова належать Петрові Олек-
сієнкові – військовому, громад-
ському діячу, письменнику та, на-
самперед, фотографу, що залишив 
нам свій унікальний фото-архів. Без 
сумніву, він знав і розумів значення 
своєї фото-колекції для прийдешніх 
поколінь. 

Хто ж був цей чоловік? Адже, його 
ім’я невідоме в українській громаді 
Чикаго. 

Народився Петро Олексієнко 
1898 році у невеличкому місті Ржи-
щів на Київщині. Зростав Петрусь на 
самому Дніпрі і завжди ніс із собою 
спогади про могутню ріку, як про 
символ України. Революційні події 
1917 – 1921 рр. застали його ще зов-
сім юним, однак разом із такими ж 
студентами Петро Олексієнко стає 
учасником українських Фермопіл – 
бою під Крутами у січні 1918 року. 
Ставши згодом активним учасником 
українських військових ветеран-
ських організацій та письменни-
ком-мемуаристом, Петро Олексієн-
ко, однак, ніколи не згадував бій під 
Крутами. Мабуть, важко ділитися 
однією із найтрагічніших сторінок в 
історії своєї країни і власного життя. 

Із дуже погано збережених доку-
ментів в архіві П. Олексієнка, відомо, 
що вже з січня 1921 року він перебу-

ває на території Польщі, як інтерно-
ваний український військовий, і має 
право азилю (політичного притул-
ку). Особисті документи та дипломи 
свідчать про те, що саме в цей період 
Петро Олексієнко стає професійним 
фотографом. Після завершення ІІ 
Світової війни він опинився в табо-
рі для переміщених осіб в Аугсбурзі 
(Німеччина), був власником фотосту-
дії «Фото-Світ». 

На початку 1950-х років, разом 
з родиною, переїздить до Сполуче-
них Штатів і оселяється в Чикаго. За 
декілька років свого життя тут Пе-
тро Олексієнко не тільки влився у 
активне громадське, мистецьке та 
церковне життя української грома-
ди, але й зробив численну кількість 
фотографій, які тепер розповідають 
нам про ті події, 
паради, маніфеста-
ції, святкування та 
будні, свідків яких, 
стає все менше...

Фотографії Пе-
тра Олексієнка 
задокументували 
масові дійства та 
свята, що відбува-
лися як у чиказь-
кому даун-тауні, 
так і в Українській 
околиці. При до-
слідженні фо-
тографій, стало 
відомо про три 
наймасовіші мані-
фестації за участю 
українців у 50-х 
роках – парад з 
нагоди Дня Вірності (Loyalty Day 
Parade), парад в День свята «Я - аме-
риканець» («I am an American Day») 
та масова маніфестація в 25-річ-
ницю пам’яті жертв голодомору. 
Фотографував Петро Олексієнко і 
повсякденне життя своїх земляків 
– як вчили англійську мову, купува-
ли перше авто, рибалили та варили 
юшку на вогні. Чимало фото присвя-

чених улюбленому місцю відпочин-
ку українців – оселі «Round Lake». 
Як тільки фотограф зумів передати 
ту атмосферу свята? Мабуть через 
посмішки, бо сам мав чудове почут-
тя гумору. Чого тільки варті світли-
ни з ведмедем, що намагався взяти 
мито за проїзд у Петра Олексієнка 
та його дружини, Осипи, під час 
подорожі до національного парку 
«Yellow Stone». 

В і д к р и т т я 
виставки розпо-
чалося із приві-
тання президен-
та Українського 
Національного 
Музею – панни 
Лідії Ткачук, яка 
розповіла про 
відновлення ро-
боти архіву УНМ, 
що стало мож-

ливим завдяки фінансовій підтримці 
Фундації «Спадщина». Про поступ у 
катологуванні та оцифруванні доку-
ментів, а також про вихід на загально 
американські інформаційні платфор-
ми демонстрації в онлайн форматі 
документів із музейного архіву. 

Привітала присутніх спонсор 
заходу – президент компанії Nortia 
Logistics Inc, пані Алла Лопаткіна. По-

ділилася пані Алла також думками, 
викликаними старими світлинами, 
зокрема їх значенням для нової хви-
лі  емігрантів.  На її думку, новопри-
булі не відчувають себе самотніми 
далеко від батьківщини, адже тут 
було збудоване українське життя з 
усіма установами, які сприяють їх 
комфортній адаптації. 

Презентація від архівіста Галини 
Парасюк стала розповіддю про жит-
тя Петра Олексієнка, таємниці його 
біографії, які відкриваються через 
дослідження документів і фото. Пре-
зентація відкрила слухачам невідомі 
сторінки історії українського Чикаго 
через унікальні і невідомі до цього 
часу фотографії. 

  На старих світлинах – життя 
українського Чикаго. Воно вражає 
насамперед масовими дійствами, 
дозволяє уявити той рівень патріо-
тизму і бажання продемонструвати  
американському суспільству – «Ми 
є! Ми – українці! Ми боремося за сво-
боду своєї Батьківщини!». Особлива 

нагода приєднатися до інших поне-
волених народів випала вже у 1951 
році, коли в середмісті Чикаго про-
йшов масовий парад до Дня Вірності 
уряду. Українці розуміли та високо 
цінували демократичні засади нової 
Батьківщини і використовували кож-
ну нагоду подякувати  Америці за те, 
що прийняла їх. Участь у «Loyalty Day 
Parade» стала демонстрацією вдяч-
ності уряду США за можливість жити 
в країні демократії та свободи. 

Фото-виставка невідомих досі 
світлин з архіву УНМ це чудова на-
года побачити Українську околицю 
понад 70-річної давнини, відшукати 
знайомі будинки, крамниці, старі біз-
нес-офіси, ресторани та перехрестя 
вулиць. Порівняти як змінилося об-
личчя околиці з того часу. 

Від редакції:
В попередньому номері ми 

вже публікували репортаж про 
цю прекрасну виставку, але, без-
умовно, читачам буде цікаво про-
читати ще й статтю пані Галини 
Парасюк, адже саме вона готува-
ла та організовувала цю вистав-
ку. Окрім того, ми хочемо при-
вернути увагу наших читачів до 
таких важливих речей, котрі ще 
раз нагадують нам про наше ко-
ріння! Закликаємо всіх обов’яз-
ково зайти до Українського На-
ціонального Музею, особливо 
звертаємось до молоді! Виставка 
буде відкритою до 30 листопада. 
Існують речі в нашому житті, ко-
трі мають особливу цінність. І ця 
цінність лише зростає із кожним 
прожитим роком. Українці, б ере-
жіть своє коріння!

Історія діаспори у світлинах
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Кожен учасник відкриття 
мав нагоду поділитися своїм 
враженням чи поставити за-
питання. Під завершення ви-
ставки, коли зала стала май-
же порожньою, почалося ще 
одне цікаве дійство, – ті хто 
зростав в Українській околи-
ці і брав участь в українсько-
му житті змалечку, намагали-
ся впізнати людей на старих 
світлинах. Час доповнювати 
дослідження спогадами...

Петро Олексієнко зали-
шив Чикаго наприкінці 50-х 
років та подався до мальов-
ничого Колорадо. Нам же 
він залишив унікальний фо-
то-архів, щоб пам’ятали...

Думки відвідувачів 
відкриття фото-виставки

Пані Оксана: «...Мені 
так хотілося, щоб ці люди із 
світлин «заговорили» і роз-
повіли про своє життя тоді. 
Роздивляючись ці знимоч-
ки відчуваєш тепло того, 
хто стояв обличчям до цих 

людей з камерою в руках; 
бачиш насичене життя не-
байдужих людей української 
громади»

Пан Анатолій: «Я щойно 
приїхав до Чикаго з Києва. 
Ніколи не знав, що тут було 
таке цікаве життя і українців 
були тисячі...»

Пані Марта: «На фото я 
віднайшла свою маму, зовсім 
молоденьку дівчину. Так те-
пло і зворушливо побачити її 
в колоні молодих  пластунів»

Пані Наталя: «Вразила 
виставка тим, що демон-
струє знакові моменти з 
життя української громади 
у 1950-х роках. З фото більш 
як півстолітньої давнини 
на нас дивляться освічені, 
згуртовані люди, які пам’я-
тають своє коріння, які по-
літично грамотні та актив-
ні, бо використовуючи усі 
можливості демократич-
ного устрою намагаються 
звернути увагу на проблему 
України в залізних лещатах 
«совітів».

Таня «Це мій перший раз 
у музеї і відразу така ціка-
ва виставка і презентація. 
Обов’язково відвідуватиму 
музейні заходи та радитиму 
своїм друзям». 

Даніель: «Я люблю при-
ходити в музей, готував свої 
проекти на матеріалах архі-
ву, коли навчався в University 
of Chicago. Сьогодні привів 
вперше свою дружину Таню. 
Знав, що вона буде в захваті. 
Кажу їй, що найкраще місце 
– то бібліотека і архів. 

Найбільше вразило 
фото із даун-тауна, де на 
фоні Wrigley building де-
монстранти несуть пла-
кат «Communism enslaves 
nations». Ніколи не бачив 
цього фото. Я розумію, що на 
виставці всі фотографії неві-
домі і унікальні»

Пані Марта: «Так багато 
молодих людей на відкрит-
ті! То дуже добре! Шкода, 
відвідувачі наступних днів 
не побачать презентацію, то 

вони не зможуть знати всьо-
го, що є на знимках і хто ро-
бив ці фота...»

Пані Марія: «Було дуже 
цікаво дізнатися, як українці 
творили свою частину історії 
Чикаго».

Пані Наталія: «Дослідни-
ця, архівіст Галині Парасюк 
провела напрочуд цікаву і 
змістовну презентацію, їй 
вдалося занурити слухачів 

у атмосферу того часу, зро-
зуміти мистецьку сутність 
і історичну цінність пред-
ставлених світлин, а також, 
не простий життєвий шлях 
та непересічність особисто-
сті їх автора. Ця виставка 
безумовно є вартою вашого 
часу і однозначно розши-
рить ваш кругозір. Якщо ви, 
волею долі, опинилися у 
Чикаго, будьте горді з того, 
що досягли ваші попередни-
ки;працюйте віддано, щоб 
ваші досягнення дивували 
майбутні покоління».

Пані Олена: «Цей фото-
граф, що залишив в архіві ці 
фото...він був унікальний, я 
думаю! Такі світлі фотографії 
могла зробити тільки добра 
людина».

Український Національний 
Музей запрошує відвідати 

фото-виставку, що 
триватиме з 1 жовт-
ня до 30 листопада.
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Олександр Москаленко,
заслужений журналіст України

Спеціально для “Час і Події”

Від Сокирихи й Безсал на 
атомні підводні човни за 

Північним колом, а тоді – з  
Лохвиці до Мюнхену, Мельбур-
ну, Нью-Йорку й Чикаґо…

Відомий поет, народний артист 
України, громадський діяч та пись-
менник  Григорій Іванович Булах, 
який натепер замешкав у Києві, кіль-
ка років тому писав такі віршовані 
рядки:

«Не зрозуміть й не охопить,
Цього отак відразу чоловіка!
Тут треба Вічність,
А, може, й дві прожить!...
Бо він не з тих,
Хто тільки й те, що кукуріка!
Це велет той,
Хто Україною уміє твердо жить!...»
Цього свого вірша поет Г.Булах 

присвятив нашому землякові ад-
вокатові Олександрові Панченку, 
також відомому на письменницькій 
ниві та в царині громадської діяль-
ності. Сам О.Панченко, здається, й 
не соромиться, коли хтось називає 
його «хуторянином». Я ж писав про 
нього рівно десять років тому, як 
про «вічного революціонера». Чи-
маленько води витекло зі струмка 
життя від того часу. Трохи змінився 
й сам Олександр Панченко, - місце-
вий правник, як мовилось раніше 
в Галичині – «пан меценас»,  пись-
менник-документаліст, громадський 
діяч, удостоєний та пошанований 
багатьма відзнаками, преміями й на-
городами. Йому щойно виповнило-
ся якихось шість десятків літ.

…Як відомо, «хутір» у концепції 
знаменитого волиняка Уласа Самчу-
ка являє собою універсальну карти-
ну селянського світу, де впродовж 
тривалого часу зберігалися найваж-
ливіші ознаки українського етно-
су, його традиції, звичаї, мораль. У 
своєму романі «Втеча від себе», що 
вийшов друком в Інституті дослідів 
Волині у канадійському Вінніпе-
зі майже чотири десятиліття тому, 
письменник У.Самчук писав, зокре-
ма, про хутір, як про «щось як леґен-
да», на кшталт сакральної національ-
ної міфологеми, яка тісно пов’язана 
з великою містерією українського 
селянського життя. Хутір і хуторяни 
були плоттю нашого народу, що асо-
ціювалися з білим океаном, у далечі-
ні якого ходили покоління предків, 
поверхню якого краяли плугами, 
даючи плід землі, а ті, хто не лишав-
ся на хуторі, а йшов у всі кінці світу 
і скрізь ніс із собою велику душу. 
У.Самчук вважав збереження хуто-
рів запорукою існування не тільки 
окремої родини, але й цілої україн-
ської нації, бо там, на хуторі, - «..все 
тут довкруги це ти сам... Суцільна 
простота, незламна воля, невпинна 

послідовність, основа основ будівлі 
буття…». «...Я народився у натепер 
вже «глухому» полтавському селі, як 
раніше ще мовилося, - хуторі Соки-
риха, - говорить  О.Панченко, - понад 
п’ять вже «з добрим гачком» десят-
ків років тому у вересні 1961-го року. 
Побачив світ у добротній сокирян-
ській хаті, зведеній руками справж-
нього дідуся Демида Максимовича 
Тютюнника, який мав на мене неаби-
який вплив,  та його дружини, моєї 
бабусі – Неоніли Яківни Панченко 
(з дому -  Ложечник),  в родині на-
роджених у голодному  1932-ому  
році Івана Івановича Панченка, сина 
розкуркуленого Івана Опанасовича 
Панченка, Ганни Іванівни (з дому - 
Шевченко), що побачила світ Божий 
у 1933-ому. Усі вони вже, на жаль, 
покинули цей світ, у різний час скін-
чивши своє земне життя. «...Село 
Сокириха знаходиться за 2,5 км від 
правого берега річки Лохвиця, на 
відстані 1 км розташовані села Ви-
шеньки та Озерне. По селу протікає 
пересихаючий струмок з загатою. 
Уродженцем села є Панченко Олек-
сандр Іванович — громадський діяч 
та публіцист...», - пише Вікіпедія.

Олександр Панченко вперше у 
Лохвицькому районі, ще за совєць-
ких часів, а саме 25 квітня 1989 року, 
тобто за майже два з половиною 
роки до проголошення Незалеж-
ності Україною, - виступив із закли-

ком через лохвицьку газету «Зоря» 
про створення в реґіоні первинних 
осередків товариства «Меморіал», 
зініціював збирання  відомостей 
про поховання та  щодо складання 
списків невинноубієнних  та вша-
нування жертв, збирання свідчень  
про жахливі наслідки Голодомору 
- ґеноциду українського народу, та 
політичних репресій тоталітарного 
московсько-большевицького режи-
му. Принагідно згадати, що із роди-
ни Івана Кузьмича Шевченка, батька 
матері Олександра – Ганни, який в 
часі Другої світової війни та по її за-
кінченню відбув цілих два полони: 
спочатку – німецький, а згодом - і 
совєцький,  під час Великого Голоду 
були закатовані большевицькими 
вурдалаками: Шевченко Кузьма 
Гаврилович, Шевченко Марія Кузь-
мівна, Шевченко Олексій Гаврило-
вич, Шевченко Олена Кузьмівна, 
Шевченко Хома Кузьмич, Шевченко 
Явдоха Кузьмівна із того ж таки ху-
тора-села Сокириха...». - «…..Мені й 
досі любі, щемні й зворушливі слова 
письменника Степана Васильченка, 
- каже Олександр, -  який колись пи-
сав: «…На моріжку коло тину сидить 
уже цілий гурток хуторян; біліють 
сорочки, видніються кудлаті голо-
ви, босі ноги, тихим блиском сяють 
заспані очі…». - Отой тихий блиск в 
очах – це щось магічне, суто укра-
їнське, правічно наше, українське, 

полтавське й волинське...».
Інша видатна письменниця, дру-

жина дослідника українського Голо-
домору,  американця з походження 
Джеймса  Мейса, - Наталя Дзюбен-
ко-Мейс, лауреатка Всеукраїнської 
літературної  премії імені Олеся Го-
нчара,  колись писала у своєму до-
писі «Лохвицькі світи Олександра 
Панченка»:  «...Фейсбук створює пев-
ну ілюзії масового зацікавлення в 
українській історії. Проте справжніх 
трудівників, професіоналів на цій 
ниві не так і багато. Днями я отри-
мала пакунок з книгами Олександра 
Панченка, доктора права та при-
ват-доцента Українського Вільного 
Університету, автора безлічі науко-
вих досліджень та книг політичної 
публіцистики, україністики та краєз-
навства, упорядника книг споминів 
та збірників статей визначних діячів 
української політичної еміґрації, а 
також багатьох статей у галузі істо-
рії держави і права, нарисів та есе-
їв з проблем та історії українського 
державотворення. Ім’я цього україн-
ського патріота було добре відомим 
тим, хто збирав перші відомості про 
Голодомор, створював «Меморіал». 
Олександр Панченко – могутня ін-
телектуальна сила, яка працює для 
України, для українців і їх потомків. Я 
не відаю, які тиражі були у цих книг, 
очевидно мізерні, бо на очі мені не 
потрапляли. А таку книгу як «УГВР 
Українська Головна Визвольна Рада» 
я би неминуче придбала, не тільки 
тому, як пише у передмові Мирос-
лав Прокоп, що він розглядає УГВР 
як верховне політичне керівництво 
визвольної боротьби українського 
народу під час Другої світової війни, 
а й передусім, як структуру держав-
но-правничого характеру, а насам-
перед тому, що у цій книзі великий 
масив невідомого нам матеріалу, 
добре структурованого, дібраного 
і проаналізованого. Для мене, осо-
бисто ця книга дорога ще й тим, що 
про багатьох людей з цієї книги мені 
багато розповідав Джеймс Мейс – 
мій чоловік, отож я можу свої осо-
бисті спогади накласти на ту сітку 
координат, яку створює Олександр 
Панченко. Хотілося би детальніше, 
але на це потрібно чимало часу і не 
однієї сторінки. Сердечно дякую, 
Вам, пане Олександре за таку велику 
і безцінну роботу. Серед книг, надіс-
ланих паном Олександром і серйоз-
не дослідження Анатоля Камінсько-
го «Пролог» у холодній війні проти 
Москви» і передмова самого О.Пан-
ченка, радше серйозне дослідження 
діяльності видавництва. Точні, нау-
ково вивірені формулювання, але 
який хвилюючий пласт нашої історії 
він піднімає! Невідомої нам історії, 
недослідженої, неоціненої. Особли-
вий інтерес у мене викликала кни-
га «Трагедія поневоленого народу» 

Олександр Панченко 

Шлях хуторянина 
у фактах, подіях, дописах, 

віршах й цифрах

Продовження на стор. 24

О.Панченко, Український Національний Музей, 
Чікаґо, США, 2016-ий рік

Лохвиця, мітинг на захист української мови, 
2012 рік

Київ, Майдан, 2013 рік О.Панченко з українськими ветеранами в 
США, - Саут Бавнд Брук (Н.Дж.)
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Поля Половецького (Полікарпа По-
рфировича Плюйка), упорядкова-
ного Олександром Панченком.. Уже 
з його передмови я зрозуміла, що 
попереду у мене хвилююча мандрів-
ка в інтелектуальний світ дивовиж-
ної людини рожденної дивовижним 
лохвицьким світом. Непроста, бо в 
центрі його досліджень стоять не-
прості питання. А його симфонічна 
ліро-епічна поема «Велика руїна», 
попри дещо архаїзоване письмо, 
усе ж несе в собі правду-стогін по-
кривдженого народу в час Голодо-
мору. І відкриває джерело його сили 
і невмирущості. Ну що ж, сказала я 
собі, значить олівець у руки, старий 
записник і до праці. А це робота не 
одного дня. Не все сказала, і може не 
так подякувала я пану Олександру 
за його безцінний подарунок. Але 
всі ми маємо за собою гріх вчасно не 
сказаного доброго слова. Тож я по-
спішаю скласти Олександру Панчен-
ку низький уклін за його сподвиж-
ницьку працю на українській ниві...».

Думається, що про конкретні за-
слуги й працю Олександра свідчать 
його численні відзнаки та премії, 
які мають прізвища й імена таких 
різних діячів – Степана Бандери й 
Івана Багряного, Пантелеймона Ку-
ліша та Дмитра Яворницького, Ми-
коли Гоголя й Ірини Калинець, Івана 
Кошелівця та Івана Богуна, Євгена 
Коновальця та Якова Гальчевського 
(Орла), Сашка Білого й Івана Огієн-
ка (Митрополита Іларіона), Бориса 
Грінченка та Панаса Мирного, Юрія 
Горліса-Горського й Василя Симо-
ненка … А ще  О.Панченко має до-
сить вимовні всеукраїнські звання 
– «Будівничий України» й «Почесний 
Український Адмірал»!

Повсякчас правдивий україн-
ський патріот О.Панченко, вслід за 
уродженцем історичної Полтавщи-
ни Миколою Міхновським, повто-
рює: «Ми виголошуємо, що ми візь-
мемо силою те, що нам належить по 
праву, але віднято в нас теж силою. 
Наша нація довго нездужала, але 
нині вже стає до боротьби. 
… Усіх, хто на цілій Украї-
ні не за нас, той проти нас. 
Україна для українців, і доки 
хоч один ворог-чужинець 
лишиться на нашій терито-
рії, ми не маємо права по-
класти оружжя. … Вперед! 
Бо нам ні на кого надіятись 
і нічого озиратись назад!».

Як громадянин, пись-
менник й лауреат Премії 
Василя Симоненка О.Пан-
ченко дуже шанує життєву 
позицію та поезії нашого 
земляка, де утвердження 
людської гідності поєдну-
ється з протестом проти 
диктату сили і зла, бо це 
і його, Панченка, життєві 
принципи.  Він добре знає 
трагічні сторінки історії 
рідного народу, написані 
війнами, Голодоморами, 
репресіями, облудністю 
ідеалів, підступністю влад-
ців та їхніх посіпак.

Сумління Панченка ні-
коли не мовчало і не буде мовчати 
тепер:

«…Коли б усі одурені прозріли.
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б репнуло 

від сорому й хули…»
Ми знаємо, що правозахисник 

Панченко – довголітній й успішний 
борець проти корупції в реґіоні та 
ініціатор акцій за чисте довкілля. 
Він завжди й повсякчас протестував 

проти несправедливості та зловжи-
вань влади кучмістів, комуністів, со-
ціалістів та братків завгара Янукови-
ча. Ми це бачимо із його численних 
публікацій, акцій і заходів, протяго-
мі останніх кількох десятків років 
він не тільки таврує вчинки мож-
новладців та їхніх лакуз, але він має 
поважні результати своєї діяльності 
як оборонець простого люду та за-
хисник його інтересів. Це завдяки 
його позиції було висловлено недо-
віру керівникам реґіональної влади, 
багатьох з яких відправлено у від-
ставку та проведено люстрацію. Сам 
О.Панченко – колишній офіцер-під-
водник та оборонець прав україн-
ців,  пройшов непростий життєвий 
шлях, він впевнений, що справжніми 
вождями нашого народу є рішучі гу-
маністи, люди чесні, щирі й непосту-
пливі у своїх поглядах та вчинках.  У 
десятках своїх книг дослідник укра-
їнської історії доктор права Панчен-
ко спроєктовує історичну пам’ять 
державотворення у сьогодення. Він 
розкриває правду на історичні по-
дії, засуджує не лише перевертнів, 
приблуд, завойовників-заброд, ви-
родків, які в давні й недавні часи глу-
мились над українцями, намагались 
підкорити їх, поставити на коліна, 

але й розвінчує сучасних олігархів, 
бариг та перевертнів й вслід за Васи-
лем Симоненком знову питає:

«Де зараз ви, кати мого народу?
Де велич ваша, сила ваша де?
На ясні зорі і на тихі води
Вже чорна ваша злоба не впаде…»
А вже зовсім нещодавно газета 

американських українців «Свобо-
да» (Нью Джерсі, США) у числі 37 
від 10 вересня 2021 року писала: «...
Голова вченої ради Інституту україн-

ського вільного козацтва ім. Антона 
Кущинського Олександр Панченко 
- адвокат, письменник-документа-
ліст, доктор прав, приват-доцент 
Українського вільного університету 
(Мюнхен), автор 20 книг політичної 
публіцистики та україністики, упо-
рядник 22 книг споминів видатних 
діячів українського національно-ви-
звольного руху, лавреат багатьох 
церковних та громадських нагород 
й премій, зокрема в США та Австра-
лії, автор проєктів встановлення у 
Лохвиці погруддя Тараса Шевченка, 
чотирьох пам’ятних знаків, у тому 
числі «Жертвам Голодомору та бор-
цям за волю України», а також 18 
меморіяльних дощок та таблиць 
видатним діячам...- ...О.Панченко є 
Почесним громадянином Лохвиці 
Полтавської области, серед інших 
десятків книг, автор нової направду 
фундаментальної книги «Полтав-
ська діяспора. Велика Енциклопе-
дія. Лохвиця, Полтавщина, Україна, 
Европа, Австралія, Америка. Укра-
їнці, московити, євреї. Біографічні 
інформації, нариси, статті, рефлексії, 
есеї, довідки, листи» (видавництво 
«Гадяч», 2021 рік, 1424 стор.), яку 
було видано за підтримки Фундації 
ім. І.Багряного з присвятою св.п.І.Ба-

гряному та всім членам 
Української революційно-де-
мократичної партії, Демокра-
тичного об’єднання бувших 
репресованих українців совє-
тами, Союзу українців жертв 
російсько-комуністичного 
терору, Об’єднання демокра-
тичної української молоді, 
Леґіону ім. Симона Петлюри, 
Товариства сприяння УНРа-
ді, Товариства одумівських 
приятелів та Фундації ім. Іва-
на Багряного. О.Панченко 
– автор численних статтей у 
Всеукраїнській газеті «День», 
часописах «Свобода», «Час і 
Події» (США), «Вільна Думка» 
(Австралія), «Новий Шлях» 
(Канада) про І.Багряного, Ми-
хайла Воскобійника, Олексія 
Коновала, Федора Габелка, 
Якова Гвоздецького, Олексія 
Пошиваника. Галину (Бойко) 
Грушецьку, Івана Дяченка, 
Якова Ємця, Олексу Вере-
тенченка (Розмая), Михайла 
Ситника та багатьох інших.  

О.Панченко – активний діяч Всеу-
країнського товариства «Просвіта» 
ім. Тараса Шевченка, нагороджений 
Всеукраїнською премією ім. Бори-
са Грінченка та медаллю «Просвіти» 
«Будівничий України» - за особистий 
внесок у справу українського наці-
онального відродження, розбудову 
та зміцнення Української держави, а 
також - медаллю Української всесвіт-
ньої координаційної ради «200 років 
з дня народження Т.Шевченка».  21 

серпня 2019 року О.Панченка було 
нагороджено Почесною грамотою 
Верховної Ради України за особливі 
заслуги перед українським наро-
дом, а 2020 року О.Панченко наго-
роджений орденом «За заслуги» III 
ступеня»...».

Олександра Панченка дуже влуч-
но охарактеризував генерал-хорун-
жий, останній головнокомандувач 
Української Повстанської Армії Ва-
силь Степанович Кук (псевда - «Ва-
силь Коваль», «Юрко Леміш», «Ле», 
«Медвідь») (1913-2007):  «…З при-
ємністю згадую наші зустрічі в УВУ. 
Я радий, що виростають молоді 
кадри науковців, яким не байдужа 
визвольна боротьба найновішого 
періоду. Ваша докторська дисерта-
ція про УГВР – це значний вклад у 
висвітлення історичного процесу 
40-их років і книжка про події того 
часу дуже потрібна і дуже актуаль-
на…». - «…Познайомився з Вашими 
двома працями: УГВР (2000) та «Ми-
кола Лебедь». Так книжки нині дуже 
потрібні. Я радий, що нині молоді 
вчені, які записують білі сторінки 
нашої трагічної історії.. Кожний ав-
тор має право на власну оцінку по-
дій, фактів. Ваше бачення минулого 
я сприймаю нормально й розумію, 
що воно не таке, як у тодішніх учас-
ників цих подій. Та й тодішні діячі на 
одній й ті ж самі факти по різному 
дивились, сприймали й тому спори-
ли, сварились, бились». - «Шановний 
пане доктор! Красненько дякую Вам 
за прислані книжечки. Цікаві матері-
али Володимира Стахова. Він – най-
ближчий співробітник С.Бандери по 
міжнародних справах. Я Вам вислав 
також декілька книжок, сподіва-
юсь, що вже отримали. Якщо може-
те, - вишліть мені такі Ваші видання: 
«ОУН(з), «Із архіву Марцюка…», про 
А.Камінського та про Ваш Лохвиць-
кий край. Чи маєте Збірник докумен-
тів про 30 червня? – Щирі вітання!..».

Інший видатний діяч українсько-
го націоналістичного підпілля на 
Донбасі, в Маріуполі й Луганську 
в часі Другої світової війни, член 
ОУН від 1932 року, довголітній Го-
лова Середовища УГВР, автор книг 
«Крізь тюрми, підпілля й кордони» та 
«Останній молодогвардієць» Євген 
Павлович Стахів писав ще понад 20 
років тому: «…У полтавському ви-
давництві «Зоря» вийшла з друку мо-
нографія д-ра Олександра Панчен-
ка «Українська Головна Визвольна 
Рада», в якій автор розглядає УГВР не 
тільки як верховне політичне керів-
ництво визвольної боротьби укра-
їнського народу під час Другої світо-
вої війни і після неї, а й як структуру 
державно-правового характер… 
Передмову до книжки написав Ми-
рослав Прокоп. Книжка має 255 сто-
рінок друку… - …Монографія д-ра 
Олександра Панченка «Українська 
Головна Визвольна Рада» - це піо-
нерська праця, в якій автор розгля-
дає УГВР.... передовсім як структуру 
державно-правового характеру. Він 
аналізує історичні передумови по-
стання УГВР, юридичні принципи її 
творення, організаційну побудову, 
устрій, плятформу, порівнює її з по-
передниками в періоді української 
демократичної революції 1917 і на-
ступних років, а також формаціями 
типу екзильного уряду УНР, Україн-
ського Державного Правління 1941 
року та інших… У праці О.Панченка 
багато ілюстрацій про діяльність ок-
ремих органів і членів УГВР в умовах 
большевицького поневолення…. 
Студії права, а відтак познайомлення 

Продовження на стор. 25

О.Панченко та Стахів Євген (США) - останній молодогвардієць

Мельборн, Австралія, 2012-ий рік
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з документами визвольної боротьби 
України в 1940-их і 1950-их роках, 
привели Панченка, як юриста, до 
бажання ближче вивчити феномен 
УГВР…».
«…Україно, ти моя молитва,
Ти моя розпука вікова…
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права…
Хай палають хмари бурякові,
Хай сичать образи — все одно
Я проллюся крапелькою крові
На твоє священне знаменно…»

- не втомлюється твердити Олек-
сандр Панченко, звертаючись до 
своєї праматері України та до усіх 
нас, своїх земляків.

«…Як мені даровано багато,
Скільки в мене щастя, 

чорт візьми! —
На землі сміятись і страждати,
Жити і любить поміж людьми!..», -
- знову  й знову вражає О.Панчен-

ко чудовими словами незабутнього 
Василя Симоненка.

О.Панченко – людина, кредом 
якої є й такі віршовані рядки знаме-
нитого поета Василя, народженого в 
лубенських Біївцях :

«…Мріяти й шукати, доки жити,
Шкварити байдужість на вогні!..
А якщо відкрию вже відкрите, —
Друзі! Ви підкажете мені...»
Глибоко вражає велика любов 

Олександра Панченка до України та 
її народу, бо він довго, вперто й по-
слідовно йде вслід за Великим Тара-
сом:

«…Я так люблю,
Я так люблю її,
Мою Україну убогу,
Що прокляну самого бога,
За неї душу я віддам…»
Бо ж нас усіх не існує без Велико-

го Кобзаря Шевченка. А кому не ві-

домо: Україна — це Шевченко, Шев-
ченко — це Україна.

Мабуть, не даремно про О.Пан-
ченка написав ще й такого зво-
рушливого вірша невтомний бу-
дитель національної свідомості у 
нашому краї Григорій Булах:

«Тобі, провіснику доби й часу
Зі славного Панченкового роду,
Що в темряві шукає жилу золоту
Своєї долі і свого народу,

Карбую щедро оці строфи,
Щоби віддать належне і святе,
І возвеличити, хоч трохи,
І справу. І твоє слово золоте.

На теренах, удревлених у часі,
В новітні ночі й дні лихі,
Ти нас шукаєш в буднях  й на Парнасі,
І роду нашого загублені шляхи…»
До цього слід додати хіба те, що 

О.Панченко є:

автором  своїх 20 книг на різну 
тематику, він також упорядкував, 
написав передмову й видав друком 
ще понад два десятки інших книжок, 
якраз він встановив 18 меморіаль-
них дощок різним діячам, став іні-
ціатором зведення 4-ьох пам’ятних 

знаків, спричинився до споруджен-
ня  й урочистого відкриття погруддя 
Тарасові Шевченкові у центрі Лохви-
ці, передав в дарунок кілька нових 
скрипок, які надійшли йому із США, 
для юних музикантів нашого міста, 
а краєзнавчому музеєві подарував 
люльку знаменитого французького 
письменника Ромена Роллана….

…Понад 10 років наш з вами, 
шановні читачі, земляк, великий 
мудрець, уродженець Лохвиці поет 
й письменник Микола Євгенович 
Петренко стверджував: «…На моє 
щире переконання О.Панченко на 
сьогодні є найпродуктивнішим і 

найефективнішим літератором та 
громадським діячем мого Лохвиць-
кого краю. З подиву гідним зацікав-
ленням він досліджує і відтворює в 
книгах етапи визвольної боротьби, 
головно минулого буремного століт-
тя – визвольна війна УПА, діаспорні 
організації. Вісімнадцять книг ху-
дожньої документалістики – подиву 
гідний ужинок. Ґрунтовно, глибоко, 
доказово, талановито…».  - Й згодом 
свою думку М.Є.Петренко продо-
вжив у своєму пізнішому вірші, який  
також присвятив О.Панченкові:

«Непогасимий дух Сковороди,
Він у тобі від самого зачину,
Шукай до правди, до добра сліди,
Іди в дорогу і не знай спочину!
...Тож хай росте й росте громаддя 

книг
Про рід і плід, круті шляхи розвою,
Ти вибрав шлях і вже багато встиг
Із того, що накреслено Судьбою!»
Ось таким мені бачиться, доволі 

непростий, ба більше, – направду 
тернистий шлях, мого приятеля й 
земляка Олександра Панченка (бо 
я походжу із Слобідки, а він - із Со-
кирихи), сина Івана й Ганни, - ниніш-
нього ювіляра, народженого шість 
десятиліть тому  у маленькому се-
лі-хуторі – спочатку його доля заки-
нула через Севастополь на атомні 
підводні човни за самісіньким Пів-
нічним колом, а тоді повернула його 
знову до наших з вами полтавських 
теренів, надавши унікальну можли-
вість в різний час відвідати осередки 
світового українства у німецькому 
Мюнхені, австралійському Мель-
бурні, американських Нью-Йорку й 
Чикаґо… - Дійсно, пане Олександре, 
«хай росте й росте громаддя книг», 
а ще – «З роси й води тобі, друже! - 
Многії Літа!»

Проф. Богдан Футей (зліва) та д-р О.Панченко, Київ, 
22 листопада 2013 року
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Журі фестивалю

ТоНіка

Армандо Балакоста Олег Марцинківський

Найактивніші

Юй Дань (Китай)

«Мальви»

Микола Рудаков, 
засновник та 

художній керівник фестивалю
Спеціально для “Час і Події”

4-й Міжнародний фестиваль 
культури ГРЕБІНЧИНІ ВЕЧОР-
НИЦІ (10-13 вересня 2021 року) 
успішно завершив свою ходу.

Чотири яскравих фестивальних 
дні. Екскурсії, творчі зустрічі, май-
стер-класи, творчі конкурси, пленер 
художників, спілкування, вечорниці, 
концерти...

Традиційне відкриття фестива-
лю, покладання квітів на меморіалі 
Євгена Гребінки. Екскурсія до кімна-
ти-музею Гребінок - Євгена і Миколи 
(молодшого брата – видатного архі-
тектора, мецената) в Будинку куль-
тури с.Мар'янівка на Полтавщині – 
вдячність Фаєнко Т.С.

Другий день розпочався з ціка-
вої екскурсії до Меморіальної са-
диби-музею Катерини Білокур в су-
сідній Богданівці на Київщині. Море 

емоцій і задоволення для багатьох, 
хто побував тут вперше.

А потім розмаїття талантів Укра-
їни та світу - на творчих конкурсах 
фестивалю в чотирьох номінаціях: 
художнє слово, вокал, музика, обра-
зотворче та декоративно-прикладне 
мистецтво. Лауреатами цьогорічно-
го фестивалю стали найбільш тала-
новиті та креативні з 12 областей 
України та трьох зарубіжних країн. 
І грандіозний гала-концерт просто 
неба, за участю лауреатів та майстрів 
мистецтв з Києва-членів журі: Олега 
МАРЦИНКІВСЬКОГО і Лідії МИХАЙ-
ЛЕНКО - народних артистів України, 
Віктора КАВУНА і Лариси НЕДІН - 
заслужених артистів України, Ігоря 
ЯКУБОВСЬКОГО – композитора, му-
зичного керівника фестивалю, мого 
співавтора нашого фестивального 
славня, Галини ІЛЬЄВОЇ та Світлани 

КОВАЛЕНКО - талановитих співачок, 
лауреаток міжнародних конкурсів. 
Гостей фестивалю, зокрема, Вален-
тини АНДРЄЄВОЇ – солістки оперної 
студії Київської консерваторії. Над 
оспіваною Євгеном Гребінкою річ-
кою Оржицею линуло його поетич-
не слово та поезія інших авторів і 
українська пісня.

Третій день – традиційний пле-
нер художників «Краса Гребінчино-
го краю», вернісаж.

Учасники і гості фесту прожива-
ли в готельних комплексах »Велика 
Круча« та »Степ«, у приватному сек-
торі на нашому хуторі Щасливий – 
Візит-центрі для туристів.

Дякуєму за допомогу і підтримку, 
активну участь у фестивалі Миколі 
ЧУПРИНІ (с.Наталівка), родині Пець-
кових, за полтавський борщ-М.П.Ко-
зоріз (с.Новодар), Голові Медвин-
ської громади на Київщині п.Ігнатію 
Сергієнку, меценату Єременку І.М. 

та голові Чупахівської громади на 
Сумщині п.Олександру Кужелю, 
президенту ГО «Африканська Рада 
в Україні» п.Issa Sadio Dialloht, Вікто-
ру Рубану, Раїсі Завгородній, водіям 
та ВСІМ активістам-доброчинцям - 
справжнім друзям нашого фестива-
лю....

Окрема подяка - звукорежисеру 
Андрію БУТУ - чарівнику звукозабез-
печення !

Завершився фестиваль в Києві - 
підведення підсумків, нагороджен-
ня лауреатів, камерний концерт, за 
участю Григорія ГРЕБІНІЧЕНКА, Юй 
ДАНЬ (Китай), Валентини АНДРЄЄ-
ВОЇ, Світлани КОВАЛЕНКО, Галини 
ІЛЬЄВОЇ, Петра АНДРІЙЧУКА, Васи-
ля ДОВЖИКА, Лариси НЕДІН, Лідії 
МИХАЙЛЕНКО... В теплій затишній 
атмосфері рідної вже гостинної нам 
хати - бібліотеці ДЕМІЇВСЬКА м.Ки-
єва, за що вдячні всьому колективу 
на чолі з п. Г.А.Козловою.

Розпочинаємо підготовку до юві-
лейного 5-го фестивалю культури на 

селі ГРЕБІНЧИНІ ВЕЧОРНИЦІ-2022. 
Запрошуємо всіх до посильної уча-
сті та цікавої співпраці!

https : / /w w w.facebook .com/
uagrebinkasvechornytsy

Гребінчині Вечорниці 
лунають світом
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Мауріц Ешер, «Руки, які малюють одна одну» (1948 р.) 

Що лежить в основі 
всього? Якщо ми досі 

запитуємо, то наскільки ми 
наблизилися до розумін-
ня? Монотеїстичні релігії 
стверджують, що почат-
ком і кінцем буття є Бог 
– надприродний творець 
усього сущого. Фізики 
ж вважають, що всі речі 
виникають із суперсиме-
тричних струн, чиї коли-
вання утворюють міріади 
частинок, з яких, зі свого 
боку, утворена матерія.

Зверніть увагу, що при 
всіх своїх відмінностях ре-
лігія і фізика мають дещо 
спільне – ультраредукціо-
ністське переконання, що 
вся реальність зводиться до 
єдиної першооснови. Назві-
мо це доктриною єдності. 
Останніх сорок років я маю 
особисту антипатію до цієї 
доктрини, причину якої 
розкрию нижче. Натомість 
мене зацікавило інше при-
пущення: в основі можуть 
бути принаймні дві речі, 
які взаємодіють між собою. 
Іншими словами, повин-
ні бути зв’язки, відносини. 
Назвіть це доктриною взає-
мин.

Неймовірно винахідли-
вий фізик Джон Арчибальд 
Вілер був одним із перших 
дослідників цієї концепції. 
У статті 1989 року «Інфор-
мація, фізика, кванти: у по-
шуках зв’язків» він вирішив 
відповісти на «одвічне запи-
тання: як усе виникло?». На 
його думку, відповідь мож-
на отримати, якщо поєднати 
фізику і теорію інформації. 
Для першої існування зво-
диться до «речей» 
(англ. «it»). Речі або 
«є», або їх «нема». 
Друга ж існування 
вбачає у «бітах», які 
визначає відповідь 
«так» або «ні».   

Вілер вважає, що кожне 
«воно» походить із «біта» 
(англ. «it from bit»). Підкрес-
люючи вирішальну роль 
вимірювання у результатах 
квантових експериментів, 
він стверджував, що ми жи-
вемо у «Всесвіті участі», в 
якому спонукаємо світ існу-
вати так само, як він спону-
кає існувати нас.

Беручи ідеї Вілера за ос-
нову, фізик Карло Ровеллі у 
статті 1996 року «Реляційна 
квантова механіка» ствер-
джує, що квантова механіка 
підриває «наївний реалізм» 
– уявлення про те, що наука 
описує реальність, яка існує 
до і незалежно від наших 
спостережень за нею. Нато-
мість він пропонує так звану 
«реляційну» інтерпретацію 
цієї фізичної теорії, згідно 
з якою речі існують не самі 
собою, а лишень у 
стосунку до інших 
речей. Ровеллі за-
значає, що Галілей і 
Кант, зокрема, були 
ранніми теоретика-
ми реляційної перспективи.

У збірці есе про доктри-
ну панпсихізму в Journal 
of Consciousness Studies він 

продовжив розвивати ре-
ляційну доктрину і напи-
сав: «Фізика 20 століття не 
є наукою про сутності, які 
існують самі собою. Йдеться 
про те, як вони проявляють 
себе один до одного. Це на-
ука про відносини». Ровеллі 
вважає, що ця позиція ха-
рактеризує не лише елек-
трони і фотони, а й взагалі 
всю реальність, причому як 
матеріальну, так і менталь-

ну. «Я не бачу причин, чому 
цього може бути недостат-
ньо для пояснення каміння, 
гроз і думок», – писав він.

Ні Вілер, ні Ровеллі не 
цитують Дуґласа Гофстед-
тера, хоча могли б. У своїй 
унікальній праці 1979 року 
«Гедель. Ешер. Бах» він за-
нурюється у найглибші та-
ємниці розуму і матерії. Як 
Вілер і Ровеллі, Гофстедтер 
стверджує, що частинки на-
бувають своїх властивостей 
лише під час взаємодії з ін-
шими частинками. Проте, 
як випливає із назви книги, 
Гофстедтер виходить дале-
ко за рамки фізики у своїх 
спробах пояснити світ й 
опирається на математику, 
інформатику, генетику, му-
зику і мистецтво.

Він був одержимий (я 
вважаю, що у цьому кон-
тексті можна так сказати) 

речами, які взаємодіють між 
собою, промовляють одне 
до одного чи перебувають 
у якихось інших взаємо-

зв’язках, зокрема теоремою 
Геделя про неповноту, яка 
є доказом меж усіх доказів. 
Гофстедтер вважає, що сві-
домість, самість, життя, існу-
вання походять із «дивних 
петель» – речей, які ство-
рюють самі себе. Художник 
Мауріц Ешер ілюстрував 
«дивну петлю» у своєму 
знаменитому малюнку двох 
рук, які малюють одна одну.

Іншою промовистою 

прихильницею доктрини 
взаємин є письменниця 
й популяризаторка науки 
Аманда Гефтер. Послухавши 
її виступ у грудні минулого 
року, я взяв у неї інтерв’ю 
для свого подкасту «Про-
блеми розуму і тіла». Гефтер, 
здається, хоче відійти від 
старих дуалізмів – як-от ду-
алізму розуму й матерії. Її не 
влаштовує як строгий ма-
теріалізм, який стверджує, 
що матерія є фундаменталь-
ною, так і ідеалізм, згідно з 
яким розум передує матерії. 
«Основний урок квантової 
механіки, – сказала вона 
мені, – полягає у тому, що 
суб’єкт і об’єкт неможливо 
розділити».  

Гефтер черпала натхнен-
ня з різних джерел, зокре-
ма ідей Вілера та філософа 
Мартіна Бубера, автора 
класичної праці «Я і Ти». Її 

також заінтригував 
QBism, або «кван-
товий баєсіанізм», 
– інтерпретація 
квантової механі-
ки, що перетина-

ється з трактуваннями Ві-
лера та Ровеллі. Згідно з 
цією інтерпретацією, кожен 
з нас створює свій власний 

суб’єктивний світ через 
наші взаємодії з ним. Об’єк-
тивна, або консенсуальна 
реальність постає внаслі-
док взаємодії численних на-
ших суб’єктивних світів.

Гефтер припускає, що, 
можливо, ми не живемо в 
світі ані першої, ні третьої 
особи, як припускають іде-
алізм і матеріалізм. Можли-
во, ми живемо у світі другої 
особи, а фундаментальна 

сутність існування – 
це і не «Я», і не «Воно», 
а «Ти». «Інший завжди 
виникає у відносинах, 
– пояснює Гефтер, – 
оскільки кожне “Ти” 

передбачає “Я”, що взаємо-
діє з ним». Такий погляд, 
згідно з Гефтером, – це «не 
матеріалізм, безумовно, але 
і не ідеалізм». 

Частина мене вважає 
доктрину взаємин і зокре-
ма метафізику Гефтера, яка 
зосереджена на «Ти», краси-
вою і втішною – довгоочіку-

ваною альтернативою без-
думному матеріалізму. Вона 
також видається інтуїтивно 
правильною. Адже, так само 
як слова повинні уточнюва-
тися іншими словами, – так 
і ми, люди, обумовлюємося 
й отримуємо своє існування 
від інших людей. Хіба може 
бути інакше? 

Крім того, як уже згаду-
вав вище, я давно відчуваю 
неприязнь до доктрини 
єдності. Ця неприязнь схо-
дить до мого експерименту 
з наркотиком 1981 року, під 
час якого я відчув, що пере-
творююся на відокремлену 
свідомість – єдине існуван-
ня у Всесвіті. Мені здава-
лось, що крім мене нічого 
більше не існувало. Спершу 

це відкриття мене захопило, 
але згодом налякало. Я від-
чув себе болісно, жахливо 
самотнім. Ця емоція супро-
воджувалася дивним інте-
лектуальним підтекстом. Я 
подумав: у чому різниця між 
одним і нічим? Одне може 
існувати лише відносно чо-
гось іншого. Якщо моє «Я» – 
це єдине, що існує, то мене 
так само мало б не існувати 
взагалі.  

Після цього соліпсизм 
став для мене не просто 
інтелектуальною абстрак-
цією, а лякливою можли-
вістю. Відтоді я з підозрою 
ставлюся до доктрини єд-
ності незалежно від того, 
походить вона з науки чи з 
містики. Щоправда, боюся, 
що ця доктрина може бути 
правильною, і єдиний ро-
зум справді лежить в осно-
ві всього – хоча я не хочу, 
щоби це було правдою. 
Звідси мій потяг до доктри-
ни взаємин.

І все ж я сумніваюся у 
цій доктрині, як і у всіх тих 
метафізичних системах, які 
надають перевагу розуму, 
свідомості, спостереженню 
чи інформації. Від них тхне 
нарцисизмом, антропомор-
фізмом і прийняттям бажа-
ного за дійсне. Ось чому я 
висміяв психоцентристські 
теорії як неогеоцентризм 
– повернення до середньо-
вічного переконання, що 
Всесвіт обертається довко-
ла нас. Доктрина взаємовід-
носин, зі свого боку, надто 
нагадує мені сентименталь-
не гасло «Бог є любов».

Щиро кажучи, я з підоз-
рою ставлюся до всіх оста-
точних теорій, що укорінені 
в єдності, стосунках, «див-
них петлях» чи ще якомусь 
принципі. Джон Вілер за-
кінчив своє есе 1989 року 
піднесеним вигуком, май-
же молитвою: «Звичайно, 
коли-небудь ми, можливо, 
з’ясуємо центральну ідею 
всього, яка стане такою пре-
красною, такою переконли-
вою і такою простою, що ми 
всі скажемо одне одному: 
“О, як могло бути інакше?! 
Як ми могли так довго бути 
сліпими?!”».

Колись я розділяв тугу 
Вілера за одкровенням, яке 
б розвіяло всі таємниці бут-
тя. Але тепер мене лякає 
таке прозріння. Якщо ми пе-
реконаємось, що у всьому 
розібрались, то наші творчі 
зусилля – чи то наукові, чи 
то духовні, чи то художні – 
можуть закостеніти. На ща-
стя, я вірю в непогамовну 
цікавість людства. Я споді-
ваюся й очікую, що світ віч-
но змушуватиме нас диву-
ватись. 

Автор: John Horgan
Is There a Thing, or a Relationship 
between Things, at the Bottom of 

Things?
Scientific American, 20/09/2021

Зреферувала газета Збруч 
(https://zbruc.eu/node/107920)

Що в основі реальності – 
речі чи відносини?

Релігія і фізика вважають, що вся реальність 
зводиться до єдиної першооснови

Одне може існувати лише 
відносно чогось іншого

Як ми могли так довго бути сліпими?!
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Балада про квашені помідори
Історія квашених помідорів по-

чинається ранньої весни, коли ваша 
стара й наче вже нікуди „невгодна” 
прабаба, замість годинами кликати 
до себе смерть або навпаки проси-
ти бога продовжити їй віку, раптом 
дістає з-під ліжка вузлики й котом-
ки, ворочки, газетні пакунки, порва-
ні целофанові пакетики, а часом і 
шматини з чистого небіленого по-
лотна. Ваша прабаба розкладає все 
те на колінах, сідає при вікні й довго 
ворушить, перетрушує, перебирає:

– Оце, мабуть, оті, прошлогодні, 
сливки... чи ні... це, мабуть, ті, шо 
Манька привезла з Піщаного... які ж 
його, в чортового батька, садить?

Ваша баба, власне, дідова жінка, 
– не забудьте ж, що вона баба тіль-
ки вам, а комусь якраз осоружна, 
ледача й лайлива невістка – щоразу 
намагається зірвати священне таїн-
ство підготовки насіння. Вона дістає 
зі своєї пропахлої хлібом сумки ма-
газинні пакетики з насінням і тиче їх 
прабабі у вічі:

– Ось, нате, дивіться! Яке харо-
ше! Сортове! А в ваших вузлах – там 
чорти водяться! Я ось їх викину!

Ваша прабаба здивовано здвигає 
плечима, кидає на „оту манію” зне-
важливий погляд і цідить крізь зуби:

– Ольгоооо... ош не ліз...
Закінчується все щоразу одним 

і тим самим – невістка вдягає нову 
сірєнєву кохту о чотирьох ґудзиках 
і тікає у „свою квартиру”, трикімнат-
ну, з ванною і телевізором, у якому 
на вибір – звук або зображення. 
На прощання вона обіцяє, що тут 
більше навіть ноги її не буде, при-
сягається, що цього року нічого не 
садитиме взагалі, що її пенсії цілком 
вистачить на мішок картоплі й три 
цибулини на всю зиму, констатує, 
що в цій хаті ніколи нічого путньо-
го не буде, бо вона проклята богом 
і людьми. А оце прекрасне сортове 
насіння по три двадцять за пакетик 
вона з собою візьме!

– Шоб тебе й за пупа взяло, – 
звично посилає їй услід ваша праба-
ба і продовжує свою пильну працю...

А надворі грюкає хвіртка, серди-
то пихкають сині сусідські Жигулі, 
лежить наметене, але ще неспалене 
торішнє листя, і вже пробивається з 
гілок нове. Осокори в березі стоять 
у воді по коліно, настає вечір, уже 
цвітуть одвічні болотні півники. Вам 
кортить гуляти, кортить дихати ди-
мом, кортить ходити ходора од вес-
няного повітря, а ваш дід дивиться 
телевізор, стрясається од сміху, гла-
дить кота, одягає і знімає окуляри...

Уже вночі ви застанете насіння 
у щербатеньких горщичках, надби-
тих мисочках і дірявих каструльках 
– замоченими у воді. Битиметься 
нетля в вікно, ви їстимете яєчню з 
салом і звично дивуватиметесь – як 
із такої чортівні може вирости щось 
путнє. Але ви жодної миті не сумні-
валися у своїй прабабі.

Через тиждень або півтора вран-
ці ви вийдете надвір і побачите, що 
прабаба ваша на грядці. І то ж не 

сама. А вдвох з блудною невісткою. 
Ставлять тички, сапкою роблять бо-
розенки, вкидають туди товсті на-
бубнявілі насінинки. Ніякої розсади 
– зразу в живу землю.

Ваша баба, забачивши вас, 
розцвітає на півполя і гукає:

– Серьооожику! А йди сюди, мій 
сладінький мармеладік!

Ви чогось наче соромитеся, але 
йдете на ватяних ногах і цілуєте 
свою блудну бабу в червоні розпа-
шілі щоки, потай лізете їй у кишеню 
в пошуках якої цукерки і знаходите 
щось – театральну або найчастіше 
м'ятну, сама баба м'ятних не люби-
ла, казала, що од них у роті холодно.

Ваша прабаба пережила невістку 
років на сім. Саркома. Навесні баба 
почала трохи задихатися, напри-
кінці літа вже не могла донести од 
колодязя піввідра води, усю осінь 
пролежала в лікарні, а в середині 
грудня померла.

Вам ніколи не забути, як мати, 
уже тоді, коли все було ясно і зро-
зуміло, послала вас пакувати бабині 
речі в її міській квартирі. Читачам 
буде не дуже цікаво знати, як довго 
ви сиділи серед кімнати, не знаючи, 
що куди покласти і навіщо. Просто 
на ваших очах найважливіші і най-
дорожчі у житті предмети перетво-
рювалися на мотлох, легшали, ста-
вали невидимим пилом. Ви вдихали 
той пил од її старих стрічок, од її ви-
шневих і зелених суконь, од прости-

радел, од надбитої порцеляни, од 
незчисленних чепірадлистих ста-
туеток, і майже не відчували цього. 
Ви складали її колишні речі в кар-
тонні ящики, заклеювали їх скотчем 
і закурювали цигарку над кожним. 
Запах диму змішувався із запахом 
пилу, з запахом розсипаних пряно-
щів, столітніх парфумів, індійського 
мила і прибрезклих вишневих на-
ливок. Речі подеколи ворушились і 
стогнали – чи то від тісноти, чи від 
чогось іншого. Речі вже тоді знали, 
що їх розтикають сусідам, а решту 
винесуть на смітник. Вони знали, а 
ви – ще не зовсім.

Для вас ця напівобжита квартира 
з вічно порожнім холодильником, 
засохлим кактусом на підвіконні та 
чайним грибом у банці колись була 
порятунком од вітчима, скандалів, 
істерик і всього вічного дурдому 
рідної домівки.

Коли ви склали всі речі і вдихну-
ли весь пил, коли сіли на підлогу й 
закурили вже востаннє, вам потем-
ніло в очах. Десь поряд уже стояла 
сувора зимова ніч, але штори були 
не зняті. Тоді ви зняли всі штори – і 
квартира стала ще страшніша, ще 
незвичніша, ще порожніша – на-
скрізь. Як ви звідти йшли, чуючи, що 
вона вам зітхає вслід і кличе назад, 
наразі не хочеться згадувати.

Потім у тій квартирі зробили єв-
роремонт, поваляли всі стіни, і ніщо 
більше, геть ніщо більше не нагадує 
там про бабу. Зате ж у селі, перед 
причілковими вікнами досі росте 
три кущі півоній. Двадцять зим на 
них дихали, а вони й досі є – біла, 
рожева, і зовсім червона. Приїдеш, 
сядеш перед нею навпочіпки, і ми-
моволі поцілуєш у розпашілу щоку...

...За місяць ваші баби вже полють 
грядку, лаються, що не тиждень, то 
й здимається сірєнєва кохта і чми-
хають сусідські жигулі, а помідорам 
те байдуже – ростуть. Щоранку, 
йдучи до річки трусити ятері, ви ди-
витесь на їхнє жовте квіття і зело, 
що по-особливому терпко пахне, 
якщо зірвати листочок і розім'яти в 
руках. Зовсім скоро там з'являються 
й маленькі зелені помідорчики, по-
тім їх стає більше й більше, і навіть 
так багато, що вони валяють додолу 
стебло. Тоді ваш дід настругує ти-
чок, а прабаба нарізає мотузочок, і 
вони підв'язують опалі стебла.

Ви купаєтесь, їсте полуниці і ран-
ні огірки, робите шкоду, пробиває-
те ногу цвяхом, уперше цілуєтесь, 
уперше куштуєте самогонку і, на 
превеликий жаль, не можете так 
уже достовірно розказати, як саме 
росте помідор. Його життя прохо-
дить паралельно вашому, а пара-
лельні лінії, як відомо, ніколи не пе-
ретинаються.

Уже зараз, коли минуло років і 
років, ви можете про щось згаду-
вати і про щось жалкувати, безсило 
сердитись на себе, що мало допома-
гали своїй прабабі, що мало просто 
були з нею поряд, хоч і було вашим 
найбільшим дитячим страхом – уя-
вити, що вона колись помре.

Померла вона влітку. Перед тим 
два тижні лежала, не встаючи, не 
пила й не їла. Навіть вареної ковба-
си і шкільних цукерок. Вам тоді було 
вже двадцять чотири, а їй – дев'я-

носто чотири. Вона пережила всіх 
братів і сестер, трьох дідових дру-
жин і навіть одного онука. Коли ви 
нахилялися востаннє її поцілувати, 
перед тим як віко труни мали вже 
забивати, вам чогось нестерпно 
захотілося добре запам'ятати цю 
мить. І тому ви припали до її чола, 
мабуть, надто надовго, бо ззаду вже 
почали сіпати за рукав і питати:

– Тобі не погано?
Погано вам стало пізніше, під 

осінь, коли дід почав зносити до 
хати жовтуваті, зеленкуваті і зов-
сім червоні помідори, коли дід за 
звичкою складав їх на підвіконня, 
щоб доходили до стиглості. І лежа-
ли вони там і місяць, і два, і три. По-
кривалися пліснявою, мохом, про-
сто гнили, брунатна юшка стікала 
по стінах, на підлогу. І не було на те 
ніякої ради. І ви збирали їх із вікон, 
і виносили в берег, на смітник. Ма-
буть, лише тоді ви насправді зрозу-
міли, що прабаба ваша померла, що 
вона на тому світі і що той світ – це 
так незміряно далеко, що не дістати 
навіть незробленою роботою.

А між тим знаходили діжку – в 
погрібнику, або на горищі. Вико-
чували надвір і багато разів мили, 
з кропивою, але без мила – боже 
збав. Тоді обдавали її окропом, тоді 
заливали водою і залишали так на 
декілька днів – хай набубнявіє, бо 
розсохлася. І вже аж потім носили 
у відрах помідори, мили-переми-
вали, тягали сірувату сіль з мішка, 
ладнали розсіл. У розсіл щедро вки-
дали зонтиків кропу, вишневого, 
смородинового і дубового листя, а 
ще хрону – листя і корінців. Виси-
пали туди помідори з відер, зверху 
накривали двома дубовими дощеч-
ками ще й приважували каменем.

Уже наступного дня з самого ра-
нечку ви пірнали у погріб і дістава-
ли з діжки помідор. Прабаба сміяла-
ся й сварила:

– Та кудииии... ще не просоліло.
Ви брали в руки тугий помідор, 

куштували і розчаровано зітхали. 
Для розчарування і смутку у вас 
було багато приводів – літо закінчу-
валось.

А потім наставало прокляте 
перше вересня, і вас залізними па-
зурами витягала з раю сім'я і школа. 
Поведінка два, щоденник, реміняка, 
нескінченні нотації – смак і запах 
страху. Життя – од суботи до субо-
ти. Перечікування. Переховування. 
Ви жили так зіщулено, що майже не 
займали місця у світі. Вас було мало.

Зате ж у суботу ви виростали. У 
суботу після останнього уроку, не 
дожидаючи ніякого дурного авто-
буса, ви пішки йшли в село. Чотири 
кілометри щастя.

А в селі була осінь. Рання-рання. 
На вудочку в цей час добре клюва-
ли краснопірки. Баба їх смажила 
ввечері – вони так радісно й весе-
ло шкварчали, так запаморочливо 
пахли, ніби і мріяли все життя, щоб 
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ви їх піймали, щоб ваша прабаба їх 
обчистила, обпатрала, викачала в 
висівках і засмажила в пахучій олії, 
коли сонце вже сідає, коли дим від 
огудиння стелиться низько...

– Бабо! А помідори ж!!! – кричи-
те ви так голосно, раптом згадавши 
про них, що прабаба сахається.

– Хай Господь милує, заступа й 
одводить... та хай завтра... там у по-
грібі, мабуть, і свєту нема... хай зав-
тра дідусь витягне.

Яке там! Ви прожогом кидаєтесь 
у погрібник, відчиняєте ляду і пір-
наєте у глибину і прохолоду. Буряки 
й картопля, трохи моркви. Каструля 
з капустою, здоровенні десятилі-
трові банки з огірками і... помідооо-
ооооори!!!... Ось вони! Кидаєте вбік 
просолілий сірий камінь, акуратно 
витягаєте дошки і накладаєте ве-
личезну алюмінієву миску доверху. 
Ще трохи милуєтесь мутним розсо-
лом, вдихаєте прокислий і прогір-
клий дух зелені і плодів. Вилазите з 
мискою нагору і врешті вносите їх у 
хату.

І коли ви берете до рук першо-
го за осінь помідора, ви навіть не 
наважуєтеся його одразу їсти – ми-
луєтесь. Крізь тонесеньку шкірку 
при світлі лампочки ви бачите, як 
бродить там сік і сяють малесенькі 
насінинки. Їсти треба дуже обереж-
но, бо тільки-но відкусиш, як звідти 
просто таки бризне розсіл. Смак ди-
тинства і щастя – кислий, збродже-
ний, неймовірно свіжий і прохолод-
ний. З'ївши один, берете і другий, 
і третій, уже не в силі зупинитися. 
Разом зі шкіркою і хвостиком. До 
самозабуття. Не пам'ятаючи про 
рибу, про бабу і про суботу. Бо то не 
їжа – то алкоголь. То якась нірвана, 
прірва, у якій приємно тонуть ваші 
настренчені дитячі трагедії, ваша 
недитяча нервовість і жах.

Спорожніла миска ранком на-
гадує вашу спорожнілу душу. Бо це 
неділя. Найгірший день тижня. Тре-
ба повертатися додому. Школа. Вас 
трохи морозить.

– Не пізнись. Лучче завидна йди.
Чотири кілометри горя.
Ви так давно забули цей смак. 

Життя привчило до інших смаків. Те-
пер ви любите міцну чорну каву без 
цукру, а років два тому скуштували 
каперси – це мариновані бруньки 
якогось дерева – і вони вам дуже 
прийшлися до смаку. Хвалити бога, 
ще не скотилися до фуа-гра. Що-
правда, ви й досі не навчилися пити 
міське молоко з пакетів, але тут уже 
що поробиш... навряд чи колись і 
навчитеся...

Але днями, повертаючись з ро-
боти, в окулярах з оправою, яка 
коштує десь чотири пенсії вашої 
покійної прабаби, після остогид-
лого маркетингу й реклами, ви на-
дибали їх в одній маленькій крам-
ничці. Їх, їх – квашені помідори. Ви 
на них дивилися з сарказмом, не 
йняли їм віри, бо в таке вірити не 
можна і не треба.

Коштували вони сім гривень 
за кіло. Ви не були дріб'язковими 
і купили два кілограми. Принесли 
у целофанових пакетиках, досить 
байдуже висипали в тарілку, дістали 
один і за давньою звичкою піднесли 
до очей – під тонесенькою шкіркою 
бродив розсіл і світилися насінин-
ки. Ви зважилися і скуштували.

Похопилися вже в сутінках, пе-
ред порожньою мискою з темно-зе-
леним листочком. У голові було 
порожньо. Очі чогось пекли й свер-
біли. То ви натерли їх солоними ру-
ками.

****
ми глинище тверде і невсипуще
ми хата в найглухішому кутку
Палажка наша мов каганчик душу
несе і світить нею в тернику

ми трухлі ми мокріємо ми осінь
ми лущимось і пахнемо старим
Палажка хмари як гарбуззя зносить
і повагом розсідлує вітри

збирає мовчки нас поміж паліччя
і місить нами поминальний хліб
а то зітхає й Никодима кличе
і він як дим приходить з-під землі

а сю весну чогось Палажка хиріє
сидить щодень при чорних образах
а сю ніч нащось винесла сокиру
і потемки прорубувала дах

****
а я сиджу під виноградом
і дощ пройшов і час минув
а мати білять далину
і сушать білі простирадла
а я сиджу гілки роса
торкаються лоскочуть комір
а мати все не йдуть додому
все білять
білять небеса
і що я матері що я
цим безмірам оцим безкраям
я сльози мов росу ковтаю
мене ковтає течія
не похопився не прозрів
яку вже є несу ту душу
де мати в божому дворі
вже хмари
хмари
хмари сушать

****
Того, хто ждав, і хто позбувся тями,
кому прийшовся світ не по нозі,
важкими пересохлими губами
зовуть зі сну старі колодязі.
Ба навіть там, де вже не можна бути,
де вже немає вікон і дверей,
лисицею прикинулась цикута –
іржаве серце кігтиком дере...
Бо всі, хто був, і хто тебе покинув –
тепер прозора непорушна гладь.
Лиш дві черешні – Настя й Катерина
шепочуться,
сміються
і тремтять...

2015

****
Як невимовно ллється темнота –
Ні рисочки, ні іскорки на тілі.
Навіки ніч усе переповила –
Ослаблий стан і зімкнуті вуста.

Хай тільки хміль на тілі виграє,
Хай обплітає груди і рамена,
Нехай весь світ пребуде безіменним,
Якщо у нього ймення не твоє.
Я повелю – і спуститься туман
Як саван над деревами всіма,
Як віко над останньою луною.
Ні музики, ні часу, ні письма,
Ні руху, ані дихання нема…
Й тебе нема – якщо ти не зі мною.

****
(Ірині Долженко)

То вечір опускався на міста.
І ти з квитками... непомітно якось...
...В мені хтось обірвався, чи заплакав, –
я не збагнув, як саме. Темнота
всі достеменні випила ознаки,
всі здогади ковтнула – до ґнота.
А ти ходила довго і давно –
вологе пасмо, відсвіти на нігтях.
Я ще чекав. Але хотілось бігти,
бо роз'їдав твій профіль, як вапно,
мене крізь сон, мов жалюгідну шліхту –
він був із листопадом заодно.
Ти млоїлась, хоч і була тяжка,
як зимний дощ – у пересохлі надра,
він серця не сягав, та шкіру ятрив,
зітхав про щось, на віщось натякав...
І ти – з двома квитками до театру.
Мов скло – чоло, як музика – щока.
Чи, може, тінь, чи щось було в роду,
безвинно непокаране, достоту
тонкої линви мимовільний дотик
до горла. Кров на першому сліду.
Княгине з голубами коло рота,
о жінко, до якої я не йду...
Бо це занадто, Господи, це вже
всі тротуари мокрі переблисло,
мені на очі впало, як повісма,
на шкірі опинилося ножем.
Якщо не туга, і якщо не пісня,
чого ж вона мій видих стереже?..
Вже пів на восьму. Міниться табло.
Ти – парком і порожніми життями
перелітаєш, наче телеграма,
немов терпке задихане »алло«,
в якому все, чого не буде з нами,
і все, чого вже з нами не було.
Завмри. Спинися. Хай дроти гудуть.
Хай буде мла. І зимний дощ курсивом.
Скажи мені, чи ти була щаслива,
о жінко, на яку я вже не жду? –
скажи і стій на тлі оцих будівель –
з шарфом на шиї, з відьмами в роду.
А ніби ж зовсім дівчинка... хоча
як зимний дощ, холодна в неї тяма,
літає над горішніми життями,
чекає див, боїться докучань...
сновида з учорашніми квитками...
примара із русалками в очах.

Сергій Осока
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Антидепресант проти раку?
Давно відомий антиде-

пресант може допомогти в 
боротьбі з пухлинами в киш-
ківнику та підшлунковій за-
лозі, доводять дослідження 
на мишах. Препарат суттє-
во сповільнює ріст пухлин у 
тварин. Якщо його поєднати 
з імунною терапією, ріст ра-
кових клітин можна зовсім 
зупинити. Причина – вплив 
антидепресанта на нейроме-
діатор серотонін, якого рако-
ві клітини потребують для ма-
скування від імунних клітин 
захисту, з’ясували науковці.

Нейромедіатор серото-
нін відомий передусім своєю 
дією як «гормон щастя»: коли 
його бракує, може розвину-
тися депресія. Багато зараз 
поширених антидепресантів 
діють як інгібітори зворот-
ного захоплення серотоніну, 
завдяки чому концентрація 
нейромедіатора в мозку за-
лишається високою. Проте 
більша частина автогенного 
серотоніну продукується не 
в мозку, а в слизовій кишків-
ника, де потім його фіксують 
та накопичують тромбоцити. 
Цей серотонін впливає, зо-
крема, на травний тракт і сер-
цево-судинну систему.

Але не тільки: певні рако-
ві клітини користають також 
з серотоніну, як з’ясували 
Марсель Шнайдер (Marcel 
Schneider) з Цюрихського 
університету та його колеги. 
У біологічних дослідженнях 
на клітинах виявили, що ра-
кові клітини використовують 
«гормон щастя», щоб пригні-
тити активність клітин імун-
ної системи.

«Периферичний серотонін 
послаблює активність ци-
тотоксичних Т-клітин в пух-
линах», – пояснили науковці. 
Водночас серотонін має ще 
один ефект: з допомогою 
цього нейромедіатора ракові 
клітини творять імунний інгі-
бітор молекулу PD-L1. Вона 
прив’язується до Т-клітин, 
додатково перешкоджаючи 
руйнуванню ракових клітин 
або їхньому виявленню.

Так раковим клітинам вда-
ється уникнути ліквідації з 
боку імунної системи – наш 
захист «не бачить» пухлин. 
«Цей ефект подвійної супресії 
імунітету, який здійснює серо-
тонін, сприяє росту пухлин», 
– пояснила команда вчених.

Якраз це стало вихідним 
пунктом для розробки нової 
терапії. Про антидепресан-
ти, зокрема флуоксетин, або 
«Prozac», відомо: вони підви-
щують концентрацію серо-
тоніну в мозку. Але препарат 
також пригнічує поглинання 
нейромедіатора тромбоцита-

ми, через що знижується пе-
риферичний серотонін.

Шнайдер та його колеги 
дослідили, як флуоксетин 
вплине на пухлини товстого 
кишківника та підшлункової 
залози у мишей. Результат: 
лікування суттєво заповіль-
нювало ріст пухлин у тварин, 
зумовивши водночас те, що 
до ракових утворень потра-
пляло більше Т-клітин.

«Цей клас антидепресан-
тів та інших блокерів серо-
тоніну призводить до того, 
що захисні клітини знову 
можуть розпізнавати ракові 
клітини і їх успішно усувати, 
– пояснив провідний автор 
П’єр-Ален Клав’єн (Pierre-
Alain Clavien) з Цюрихського 
університету. – Так нам вдало-
ся сповільнити ріст пухлин 
кишківника та підшлункової 
залози у мишей».

Ще сильнішим ефект ви-
явився тоді, коли дію анти-
депресанта поєднували з 
поширеною імунною терапі-
єю проти раку – так званим 
інгібітуванням чекпоїнтів 
(Checkpoint inhibitor). При 
цьому антитіла не дають мо-
лекулі PD-L1 пригнічувати 
Т-клітини.

Коли миші піддавалися 
подвійній терапії, ріст пухлин 
ще сильніше сповільнився. А 
за комбінованої терапії з ін-
шим інгібітором серотоніну в 
майже третини тварин ракові 
пухлини зникли цілком.

На думку науковців, отри-
мані результати дають на-
дію на нове лікування раку, 
що передусім діятиме проти 
тяжко доступних або навіть 
резистентних пухлин. «Вже 
дозволені класичні анти-
депресанти можуть допо-
могти лікувати досі невилі-
ковний рак підшлункової та 
кишківника», – сказав Клав’єн. 
Проти цих видів раку на піз-
ніх стадіях терапія практично 
безсила.

Новий підхід у лікуванні 
планують перевірити у клі-
нічних дослідженнях. Пере-
вагою при цьому буде те, що 
як антидепресанти, так інгібі-
тори чекпоїнтів вже протес-
товані й дозволені. «Оскіль-
ки профіль надійності та 
ефективність вже відомі, ми 
маємо змогу відносно швид-
ко перевірити новочасні ме-
дикаментозні комбінації в 
клінічних дослідженнях на лю-
дях», – пояснив Клав’єн.

Nadja Podbregar
Mit „Prozac“ gegen Krebs? 

Science Translational Medicine, 2021; 
doi: 10.1126/scitranslmed.abc8188
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Нобель з медицини – за дослідження 
відчуттів температури та дотику

Цьогорічну Нобелівсь-
ку премію з фізіології 

та медицини присудили 
Девіду Джуліусу та Ардему 
Патапутяну – науковцям, 
які незалежно один від 
одного виявили ключові 
механізми відчуття люди-
ною тепла, холоду, дотику 
і рухів власного тіла.

Доктор Джуліус, про-
фесор фізіології Каліфор-
нійського університету у 
Сан-Франциско, викори-
став ключовий інгредієнт 
гострого перцю чилі, щоб 
ідентифікувати білок у не-
рвових клітинах, який ре-
агує на неприємно висо-
кі температури. А доктор 
Патапутян, молекулярний 
біолог з Дослідницького ін-
ституту імені Елен Скрипс у 
Ла-Хої (Каліфорнія), очолив 
команду, яка, торкаючись 
клітин крихітною піпеткою, 
виявила рецептор, який 
реагує на тиск, дотик і поло-
ження окремих частин тіла.

Біль і тиск стали одними 
з останніх сенсорних сис-
тем, молекулярна основа 
яких залишалась недослі-
дженою. У 2004 р. Нобелів-
ською премією з фізіології 
та медицини нагородили 
дослідження, яке роз’яс-
нило принципи відчуття 
запаху. А ще у 1967 р. най-
престижнішу наукову наго-
роду вручили за аналіз ме-
ханізмів зору.

Але, на відміну від за-
паху і зору, відчуття болю 
та дотику не локалізоване 
у конкретній частині тіла, 
тож учені тривалий час не 
знали, які саме молекули 
потрібно шукати. «Це остан-
ня фундаментальна сенсор-
на система, яка піддалася 
молекулярному аналізу», 
– сказав доктор Джуліус на 
онлайн-брифінгу в понеді-
лок.

Найскладнішим у до-
слідженні Джуліуса було 
прочесати бібліотеку із 
мільйонів фрагментів ДНК, 
які кодують різні білки у 
сенсорних нейронах, щоб 
виявити той, який реагує на 
капсаїцин, – активний ком-
понент червоного перцю 
чилі, який викликає пекучі 
відчуття при контакті з тка-
нинами. Вчений послідовно 
вводив ці гени в клітини, які 
зазвичай не реагують на 
капсаїцин, поки йому вда-
лося виявити той, який зму-
сив їх реагувати.

У такий спосіб вдалося 
виявити рецептор TRPV1 – 
канал на поверхні клітини, 
який активував капсаїцин. 
Вчений знав, що цей мо-
лекулярний механізм мав 
виникнути для ширшого 
спектра стимулів, окрім рід-
кісних випадків активації 
капсаїцином. Дослідження 
його функцій показало, що 
він реагував ще й на тепло, 
а також на дію кислоти.

У пошуках молекулярної 
основи дотику доктору Па-
тапутяну теж довелося про-
аналізувати широку вибірку 
різних генів. Разом зі спів-
робітниками він послідов-
но вимикав гени у клітинах, 
поки йому вдалося виявити 
той, чиє «відімкнення» ро-
било клітини нечутливими 
до доторків крихітної піпет-
ки.

Молекулярний канал, 
який є невід’ємною части-
ною відчуття дотику, назва-
ли Piezo1, що в перекладі 
з грецької означає «тиск». 
Разом з аналогічним кана-
лом, який описали у статті 
2010 р., він регулює функції 
організму, пов’язані з роз-
тягненням тканин, розпо-
вів др. Вальтер Корошец, 
директор Інституту невро-
логічних розладів і інсульту 
Національного інституту 
здоров’я США, що фінансу-
вав дослідження Джуліуса 
і Патапутяна. Це, зокрема, 
функції кровоносних судин, 
дихання і чутливості до на-
повнення сечового міхура.

Ардем Патапунян, за 
походженням вірменин, 
народився і виріс в Лівані 
в роки громадянської вій-
ни. У 1986 р. у віці 18 років 
разом з братом перебрав-
ся у Сполучені Штати. Щоб 
дозволити собі навчатися 
в коледжі, йому потрібно 
було працювати: у ці роки 
він, зокрема, розносив 
піцу та складав щотижне-
ві гороскопи для однієї з 
вірменських газет. Патапу-
тян спершу мріяв стати ме-
диком, але щоб отримати 
рекомендацію для вступу 
у медичну школу, він при-
єднався до дослідницької 
лабораторії. «Там я закохав-
ся у фундаментальні дослі-
дження. Це змінило напрям 
моєї кар’єри», – розповідає 
цьогорічний лауреат Нобе-
лівської премії.

Вивчення дотику і болю 
привернуло його увагу пе-

редусім тому, що ці сенсорні 
системи залишались мало-
дослідженими. За його сло-
вами, «коли ви поринаєте у 
маловивчену сферу, це пре-
красна можливість зробити 
у ній відкриття».

Девід Джуліус виріс 
на Брайтон-Біч в Брукліні 
(Нью-Йорк). Кар’єру у нау-
ці почав розглядати з того 
моменту, коли бейсболіст у 
команді середньої школи, 
який згодом став учителем 
фізики, почав пояснювати, 
як розрахувати траєкторію 
польоту м’яча. «Він був тією 
людиною, яка змусила мене 
подумати: «Може, мені вар-
то зайнятися наукою?» – зга-
дує він.

Навчаючись в Універ-
ситеті Каліфорнії в Берклі, 
а згодом в Колумбійсько-
му університеті, він вивчав 
вплив галюциногенних 
грибів та ЛСД на людський 
організм, але в ширшому 
сенсі його цікавило те, як 
природні речовини взаємо-
діють з людськими рецепто-
рами. «Жодна інша сенсор-
на система не має більшого 
значення для виживання, 
ніж біль», – каже Джуліус. У 
своїй лабораторії він дослі-
джував цілу низку неприєм-
них субстанцій: отруту змій 
і павуків, каспаїцин з перцю 
чилі, а також хімічні речови-
ни, які надають хрону і васа-
бі їхнього гострого смаку.  

Минулорічними лауре-
атами Нобелівської премії 
у галузі фізіології та меди-
цини стали Харві Альтер, 
Майкл Хоутон і Чарльз Райс, 
які зробили вирішал ьний 
внесок у боротьбу з гепати-
том С.

 
Benjamin Mueller, Marc Santora, Cora 

Engelbrecht
Nobel Prize Awarded for Research 
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Психологія багатства, 
або Чому гроші не приходять заради грошей

Багатство – в голові, тому гару-
вання з ранку до ночі зовсім 

не гарантує великих заробітків. 
Відома психологиня, коуч, біз-
нестренерка Олена Тараріна 
знає, чому і до кого гроші при-
ходять або не приходять.

Як багаті стали багатими? Психо-
логія багатства найперше пов’язана 
з відповідним мисленням. Багат-
ство – в голові.

Спочатку йдеться про усвідом-
лення, що кожна людина народжу-
ється з унікальним потенціалом, 
лише вона повинна дозволити собі 
розвивати цей ресурс. Багаті люди 
помічають себе.

З дитинства нас вчать помічати 
не себе, а інших: що скаже бабу-
ся; подивись на дівчинку – вона не 
забруднилась, а ти забруднилась; 
сиди тихо… Вимуштровують так, 
аби ти всім був зручним. Людина 
змалку вчиться бути постійно орі-
єнтованою на зовнішній світ.

Тобто той, хто усвідомив влас-
ний потенціал, спершу стає бага-
тим всередині себе. І ось ці вну-
трішні усвідомлення починають 
кричати, аби їм нарешті дали про-
явитися.

Тоді людина стає щось робити, 
бо самого таланту недостатньо. 
Вона йде вчитися, опановує нави-
ки, переймає досвід у тих, хто вже 
досягнув багатства, знайомиться з 
тими, хто надихає. Свій унікальний 
потенціал у будь-якому разі тре-
ба адаптувати до реалій сучасного 
життя.

До прикладу, повно обдарова-
них художників проводять занят-
тя десь там у себе вдома лише для 
кількох учнів. Чому? Бо не знають, 
як повернути свій талант у бік су-
часних потреб суспільства, не вмі-
ють монетизувати його.

Наступний важливий крок – по-
стійно практикувати. Теорія без 
практики мертва. У тибетській тра-
диції є правило, яке називається 
«108 помилок». Про що йдеться? 
Людина дозволяє собі 108 разів по-
милитися, зазнати невдачі, при цьо-
му не мордуючи і не критикуючи 

себе за це. Багато пробувати – важ-
ливо, це допомагає вирости.

Якщо людина не має терпіння 
до себе, то ні про яке багатство не 
може бути мови. Всі багаті люди в 
своєму житті мають простір для по-
милок.

Гроші не приходять 
заради грошей. 
Лише під конкретну ціль

Гроші – це вид енергії. Кількість 
енергії, яка приходить до людини, 
визначається її наміром. Коли роз-
ширюється масштаб наміру, то потік 
зростає.

Наприклад, якщо певна сума по-
трібна для задоволення особистих 
потреб, це один рівень. Якщо по-
трібно ще й для сім’ї, йдеться про 
вищий рівень. Якщо треба не лише 
для себе, але й для того, аби прине-
сти користь соціуму, тоді це ще ви-
щий рівень.

Чим важливіший намір для світу, 
тим більший грошовий потік. Світ 
підтримує тих, хто підтримує його.

Взагалі гроші – це відповідь про-
стору на твої дії. Світ говорить з 
нами по-різному, і через гроші теж.

Витрачати менше чи 
заробляти більше? 

Питання в тому, для чого тобі за-
робляти більше. Психологія достат-
ку каже: якщо людина не перейшла 
етап заробляти і витрачати лише на 
себе, то одного разу вона упреть-
ся в так звану «фінансову стелю» – 
сума, більше якої ніяк не вдається 
заробити.

Коли всесвіт відкриває людині 
фінансовий потік, треба не лише 
на себе все скеровувати, але й до-
помагати власним ресурсом іншим 
людям, які дійсно цього потребу-
ють, чи вкладати в якусь важливу 
для світу справу.

Йдеться про те, аби бути провід-
ником, через який гроші приходять 
у це життя. Богові дуже потрібні 
помічники. Життя має стати служін-
ням прекрасному.

Грошовий потік не повинен за-
криватися лише на собі. Одного 
разу чарівний ящик таки зачинить-
ся. Це історія багатьох мільйонерів, 
які втратили все.

У будь-якій справі, яку починає-
те, варто запитати себе: «А яку ко-
ристь це може принести світові?»

 Робити те, що подобається, 
чи робити гроші? 

Тут немає однозначно правиль-
ного варіанта – у кожного свій шлях. 
Але завжди вибирай себе. Роби так, 
як тобі відгукується.

Стівен Р. Кові у своїй книзі «7 на-
виків високоефективних людей» 
написав, що дуже важливо не ґвал-
тувати себе. Не треба любити не-
нависну роботу. Натомість навчи-
ся любити себе, що б ти не робив: 
миєш підлогу, готуєш вівсянку чи 
складаєш бухгалтерський звіт.

Економія на собі, скупість до 
себе блокує грошовий потік

Чому? Бо все починається з мис-
лення достатку, саме на нього і при-
ходять гроші.

Взагалі в економії і знижках нема 
нічого поганого, якщо ти при цьому 
щасливий. Адже суть не в брендо-
вих речах. Дивляться не на бренди, 
а на внутрішній стан людини. Ти мо-
жеш вдягатися на секонд-хенді, але 
при цьому почуватися гармонійно.

Купив щось і пошкодував про 
витрачені кошти? Не варто. Ніколи 
не треба шкодувати про зроблений 
вибір.

Якщо хочеш бути черепахою, то 
будь найщасливішою у світі чере-

пахою. Однак якщо ти лев, то хутко 
піднімайся і йди щось роби: лови, 
доганяй, плануй.

Які найпоширеніші обмежувальні 
установки щодо грошей? 

Гроші – це зло. Аби заробити, 
треба гарувати з ранку до ночі. Гро-
ші неможливо заробити чесно. Без 
стартового капіталу і зв’язків нічого 
неможливо. Якщо я зароблятиму 
більше, мої стосунки з людьми зі-
псуються. Гроші притягують нега-
тив. Всі ідеї для бізнесу вже зайняті. 
Щоб заробляти гроші, треба вміти 
обманювати людей. У багатих біль-
ше проблем. Гроші люблять тільки 
продажні люди. Щастя не в грошах.

Один із найбільш популярних 

блоків – гроші псують людину. Але 
хтось доривається до грошей і ро-
бить важливі соціальні проєкти, а 
хтось перестає вітатися з людьми і 
ніяк не може наїстися десятою ма-
шиною.

Насправді гроші – це хороший 
фільтр, який підсилює твої риси або 
проявляє певні приховані стани, які 
ти не міг видати, поки не мав фінан-
сів. Чудовий спосіб глянути на себе.

До речі, більшість наших обме-
жувальних установок родом із ди-
тинства.

Як їх позбутися? Найперше тре-
ба усвідомити, що вони в тебе є. Це 
вже пів шляху. Далі знайти настав-
ника (коуча, психолога, духівника), 
який допоможе замінити деструк-
тивну установку іншим, але мотиву-
ючим переконанням. Важливо, щоб 
у наставника вже був досвід роботи 

з цією темою, аби в нього самого ці 
внутрішні таргани були прируче-
ні і контрольовані. Бо ж людина не 
може дати тобі те, чого сама не має.

Психологія багатства 
має свої закони

Перший: чим більше ми працю-
ємо всередині себе, тим менше пра-
цюємо назовні. Тобто коли ми зміню-
ємо мислення бідності на мислення 
достатку, то починаємо менше пра-
цювати фізично. Гроші приходять 
легко і дивовижним способом.

Зараз часто кажуть, аби розба-
гатіти, не обов’язково гарувати цілі-
сінький день, це можливо зробити, 
віддаючи справі лиш кілька годин 
щодня. Можливо. Якщо, наприклад, 
твоя консультація коштує тисячу до-
ларів. Але щоб дійти до такого рівня, 
треба добряче попрацювати.

Питання лише в тому, наскільки 
довго вже тягнеться твій період га-
рування. Якщо все життя, то це про-
блема.

Ще один закон: щедрість – при-
чина багатства. Хочеш грошей – по-
сій гроші. Що це означає? Бути ще-
дрим. Але якщо даєш із бажанням 
потім отримати сторицею, ти одно-
значно прогориш. Треба навчитися 
давати безповоротно. Бо якщо всес-
віт почне нам виставляти чеки, то не 
відробимо за ціле життя.

Третій закон: радіти достатку ін-
ших. Це наближує до тебе той самий 
достаток. Світ відгукується на твою 
реакцію на багатство. Якщо захотів 
фінансового успіху, тобі точно під-
сунуть якогось багатого знайомого, 
якого охоче можна покритикувати. 
Якщо ж не критикувати, а тішитися 
за нього, почнеться твій розвиток у 
цьому керунку.

Інший закон: дякувати. Все, за 
що ми невдячні, відберуть. Практи-
ка щоденної вдячності собі і світові 
дуже важлива і дієва.
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Овен
Цього тижня є можливість поліпшити матеріаль-

не становище, проте доведеться брати на себе до-
даткове навантаження. У вівторок навіть неофіційні 
зустрічі обіцяють принести позитивний результат. 
У п’ятницю не відмовляйте собі в задоволеннях і 
не економте на розвагах. Якщо щось іде не за пла-
ном, не варто нервувати. Можливо, так навіть кра-
ще. Цілком імовірно виконання бажань, аби вони 
мали більш-менш реальні обриси. Не нехтуйте 
можливістю завести нові знайомства, вони можуть 
відкрити перед вами далекі горизонти. У середу ви 
будете сповнені сил і енергії, та зможете встигнути 
зробити багато чого. У суботу події будуть залежати 
від вашого вибору. Вам необхідно знайти душевну 
рівновагу, інакше ваш внутрішній стан відіб’ється на 
відносинах з коханою людиною. Образи, ревнощі і 
сварки вам зараз ні до чого.

Козеріг
У понеділок і п’ятницю відкладіть всі справи, 

пов’язані з нерухомістю, особливо через посередни-
ків. Постарайтеся розумно розпоряджатися гроши-
ма. Четвер - сприятливий день, щоб відправитися на 
співбесіду або укласти новий контракт. У п’ятницю, 
перш ніж витратити гроші, подумайте, чи так це не-
обхідно в даній ситуації. Цього тижня не намагайтеся 
боротися з обставинами. Просто пливіть за течією, 
оскільки це - найкраще рішення в даній ситуації. У се-
реду не плануйте довгострокових справ, пов’язаних 
з нерухомістю. Розмовляючи з колегами в п’ятницю, 
переконайтеся, що вас правильно розуміють. Це до-
поможе уникнути труднощів у майбутньому. У неді-
лю не варто вперто відстоювати свої ідеї і помилки. 
Прислухайтеся до близьких людей, і ви зрозумієте, 
що саме не так. Ви настільки захоплені роботою, що у 
вас майже не залишається часу на особисте життя. Не 
забувайте в круговороті нескінченних справ про ко-
хану людину, дайте їй відчути, що вона вам потрібна.

Телець
У понеділок може з’явитися важлива інформація, 

що відкриває нові можливості. Не виключена ділова 
зустріч з іноземцями. В кінці тижня ймовірна грошова 
премія, яка буде сприяти значному поліпшенню ва-
шого фінансового становища. На цьому тижні можна 
впевнено приступати до виконання нового особливо 
важливого завдання. Навіть і не сумнівайтеся в повно-
му успіху. Але робота нині може зажадати повної само-
віддачі. Пам’ятайте, що якщо ви самі себе позитивно 
не оціните, інші не стануть рятувати вас від комплек-
сів. У четвер бажано не надто захоплюватися робо-
тою, оскільки можлива серйозна перевитрата енергії. 
Субота важлива і вдала для побачення або переїзду. 
Будьте обережні у висловлюваннях, відстоюючи свої 
принципи. Ви ризикуєте не зрозуміти і образити один 
одного. Виявляючи чуйність, ви зможете домогтися 
повернення майже вислизнулої гармонії.

Водолій
Зірки говорять, що у вас грошей «бага-

то» не буває і, коли зростає прибуток, то 
пропорційно йому ростуть і витрати. Тому, 
якщо це можливо, обмежте себе у витратах, 
якщо вони не першочергові. На цьому тиж-
ні постарайтеся відстежувати, кому і що ви 
говорите. Інакше є ймовірність зіткнутися з 
ефектом «зіпсованого телефону». В резуль-
таті всі заплутаються і залишаться вкрай не-
задоволені один одним. Зустрічати гостей 
краще зараз на своїй території, в той же час 
до нових знайомств поки варто поставити-
ся скептично і обережно. Вихідні присвятіть 
створенню домашнього затишку і комфорту. 
Вівторок - день, коли можна позбутися від 
відносин, які вичерпали себе. Субота - вда-
лий день для зустрічі з тим, кого чекаєш, але 
не можеш бачити часто. Гарний тиждень для 
нових знайомств і розмов по душах.

Близнюки
Вірогідні великі грошові надходження 

і дуже перспективні нові проекти. Перего-
вори пройдуть успішно, ви зможете укла-
сти вигідний контракт і отримати значний 
прибуток. Ваші творчі ідеї затребувані. На 
цьому тижні вам вдасться з легкістю доби-
тися тих цілей, які ще недавно здавалися 
недосяжними. Удача сама пливе вам в руки. 
Не виключено, що станеться кардинальна 
зміна ваших життєвих установок. Ваші ідеї 
принесуть прибуток, схоже, що ви почина-
єте новий вигідний проект або отримаєте 
пропозицію про престижну роботу. Вам 
може знадобитися прийняти на себе відпо-
відальність важкого рішення. Постарайтеся 
не відкладати його. Ви на вірному шляху. І 
ваша кохана людина пройде його з вами.

Риби
Досить імовірно, що ваші фінансові можли-

вості будуть серйозно обмежені, тому планувати 
великі покупки поки небажано. У четвер чекай-
те візиту контролюючих органів, або начальство 
вимагатиме звіту про виконану роботу. Початок 
тижня буде досить метушливим і сумбурним. 
У понеділок бажано не йти на поводу у людей, 
озброєних ілюзорними ідеями, і, тим більше, не 
варто вплутуватися в авантюри, що обіцяють чу-
дові перспективи. У середу можуть виникнути 
труднощі з документами або потрібних людей 
несподівано не опиниться на місці. У п’ятницю 
хороші результати дасть спільна творчість, але 
не варто проводити багато часу в галасливій 
компанії. Примхливість і часта зміна настрою 
загрожують масою проблем у відносинах з про-
тилежною статтю. Постарайтеся створювати по-
менше конфліктних ситуацій, пам’ятайте, що ви 
можете дозволити собі далеко не все.

Діва
Цього тижня фінансові питання бажано вирішу-

вати самостійно, а не обговорювати з ким дове-
деться. У вівторок є небезпека обману і грошо-
вих втрат. У суботу краще позбутися старих 
боргів, щоб уникнути неприємностей. Осо-
биста чарівність дозволить налагодити 
необхідні партнерські відносини. Минулі 
заслуги дозволять відкрити перспектив-
ну справу або отримати підвищення. В 
середині тижня ймовірні дрібні сварки з 
колегами і розбіжності з друзями. Почи-
наючи з п’ятниці, налагодяться сімейні 
проблеми, настане період повного взає-
морозуміння. У вихідні відпочити від про-
блем вам вдасться тільки вдома, тому намі-
чені зустрічі бажано відкласти. Навіть якщо 
вас не все влаштовує в стосунках, не шукайте 
приводів для сварок. Стримуйте свої претензії 
і амбіції. Схоже, ви занадто часто вередуєте, а це 
може набриднути навіть самій терплячій людині.

Скорпіон
Успішний тиждень. У вас справжній прорив в роботі, бізне-

сі і збільшенні доходів. Вигідні пропозиції будуть сипатися з усіх боків. 
Ваша енергія дозволить гори перевернути. Тиждень насичений яскравими 
враженнями та сповнений цікавими подіями. Постарайтеся використову-
вати цей час для різких, але своєчасних і необхідних дій. Вам давно пора 
багато що змінити в своєму житті. На цьому тижні все йтиме на лад, ви змо-
жете впоратися майже з усіма важливими справами і зважитися на важ-
ливий крок. Постарайтеся діяти за велінням почуттів, і все у вас вийде. Ви 
вже точно знаєте: це не сліпа пристрасть, а справжнє почуття любові, яке 
даровано не кожному. Чудовий стан, вмійте ним насолодитися! І зірки го-
ворять: ви будете жити разом.

Лев
Необдумані витрати загрожують підірвати стабільність вашого фінансово-

го становища. Добре б вчасно зупинитися і не витрачати весь кредитний ліміт 
вашої картки. Понеділок і вівторок присвятіть активній роботі, так як результат 
буде прямо пропорційний витраченим зусиллям. Зараз небажано залишатися 
на самоті. У четвер можна несподівано легко домогтися своїх цілей, головне, 
щоб вони були поставлені. Стриманість, серйозність і готовність піти на ви-
правданий ризик можуть привернути до вас увагу начальства і викликати його 
повагу. У вихідні не варто нав’язувати свою волю близьким людям, оскільки 
ви набагато легше досягнете свого, якщо не будете на них тиснути. Схильність 
спершу робити, а потім вже намагатися виправдати скоєне душевними пори-
вами, загрожує ускладнити ваші стосунки з коханою людиною. Ви граєте в за-

надто заплутану гру.

Рак
Фінансове становище цілком стабільне. Грошові надходження в се-

редині тижня будуть дуже значними. До того ж ви отримаєте пропози-
цію про нову роботу або нову посаду в своїй компанії. На цьому тижні 
ви можете виправити помилки, які були допущені у відносинах з близь-
кими раніше. Гарний настрій і позитивні емоції, які ви випромінюєте, 
будуть притягувати до вас людей, як магніт. Цей тиждень багатий на зу-
стрічі з друзями і знайомими, заплановані і незаплановані. Постарайте-
ся, незважаючи на оптимістичний настрій, реально оцінити свої сили і 
не перевантажувати себе зайвими турботами і клопотами. Постарайте-
ся зберегти емоційну рівновагу. Конфліктні ситуації і з’ясування відно-
син з обранцем не принесуть нічого, крім образ. Обравши тимчасове 
усамітнення, ви зможете заспокоїтися.

Терези
Перша половина тижня не обіцяє вам фінан-

сового благополуччя, чого, на щастя, зовсім не 
скажеш про другу її половину. Починаючи з 

середи, відчуття напруги в цій сфері зник-
не. Побережіть свої сили, дайте оточуючим 

можливість самим вирішити свої про-
блеми. Можливі зміни планів у ділових 
партнерів, в сприятливу для вас сторону, 
однак це спричинить додатковий клопіт. 
Призупинені було проекти почнуть по-
ступово розвиватися і приносити при-
буток. У суботу в особистих справах вас 
буде супроводжувати успіх, ваші зусилля 
принесуть результати. У неділю поста-

райтеся не вихлюпувати емоції, тримайте 
їх під контролем. Настає сприятливий час 

для побачень, любові, спільних прогулянок і 
поїздок. Не пропустіть момент і максимально 

використовуйте цей час. Самотні представники 
знаку можуть зустріти свою половинку.

Стрілець
Питання фінансової сфери на цьому тижні виявляться до-

сить значимими. З’явиться можливість домовитися з конкурентами і 
досягти вельми вигідного для себе компромісу. У вихідні постарайтеся від-
почити, а не працювати. На цьому тижні ваші почуття можуть бути схильні 
до випробувань, швидше за все це буде пов’язано з вимушеною розлукою 
з кимось, хто вам дорогий. На роботі успіх супроводжуватиме вас, якщо ви 
докладете зусиль і будете готові до нових викликів. Вихідні краще провести 
в комфортній обстановці, уникаючи непотрібних контактів і суєти. Фортуна 
посміхається вам, не приховуючи прихильності. Велика ймовірність бажа-
ної зустрічі, ідеального побачення. Мабуть пора задуматися про серйозний 
життєвий кроці. Але не втратьте голову від щастя.

ЦьЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ УУУУ по Віро і

р

НеНННННННННННННННННННННННННН б

Пер

р

ФіФФ на

Ць

у

Успі

у мо

итаннннннннннннннннннннннннн ф

УУУУУУУУУУ по Зірки ДоДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД си

ГОРОСКОП



ЧАС І ПОДІЇ
#41 I 10.13.2021 33АНАЛІТИКА – СВІТ 

Продовження на стор. 34

Соціал-демократ Олаф Шольц 
привів свою партію до пере-

моги на виборах до Бундестаґу. 
Утім перемога ця доволі непевна, 
помітна лишень із «фотофінішем». 
Ще непевніше виглядає ситуа-
ція з майбутньою коаліцією.

Парламентська виборча кампа-
нія 2021 року ввійде в історію Феде-
ративної Республіки Німеччина як 
одна з найбільш інтригуючих. Лише 
упродовж останніх місяців активної 
її фази фаворит змінювався кілька 
разів. Причому зміни здебільшого 
ґрунтувалися не на реальних успіхах 
чи провалах у діяльності партій, а на 
суб’єктивних симпатіях/антипатіях 
до лідерів політичних сил. У цьому 
контексті німці у своїх електораль-
них преференціях стали дуже схо-
жими на українців.

Нагадаємо, що на попередніх ви-
борах 2017 року перемогу здобув 
блок Християнсько-демократичного 
союзу та Християнсько-соціального 
союзу. Чи була перемога перекон-
ливою? У порівнянні з актуальними 
електоральними результатами – так. 
У порівнянні з попередніми – аж 
ніяк. ХДС/ХСС набрала чотири роки 
тому 32,9% голосів, що на той мо-
мент стало найгіршим результатом 
блоку.

Упродовж останнього легіслатур-
ного періоду християнські демокра-
ти підтримували свою популярність 
приблизно на цьому ж рівні. Інколи 
їхній рейтинг піднімався до 40 відсо-
тків, інколи падав трішки нижче за 
30. Але вони постійно залишалися 
лідерами на партійному ландшафті 
Німеччини.

Це й не давно, адже представни-
ця блоку Анґела Меркель напрочуд 
вправно керувала урядом, забезпе-
чувала сталий розвиток господарки 
країни і належний добробут для нім-
ців. Навіть із пандемією коронавіру-
су вона дуже добре давала собі раду.

І хто зна, якби вона залишила-
ся на чолі партії, а партія виставила 
б її кандидаткою в канцлери – то, 
може, блок ХДС/ХСС залишався б 
лідером і надалі. Утім, як ми знаємо, 
Меркель вирішила піти на політич-
ну емеритуру. Вона й партія довго 
обирали нового голову ХДС. І вреш-
ті-решт зупинилися на 60-літньому 
прем’єр-міністрові землі Північний 
Райн-Вестфалія Армінові Лашеті.

Вибір, скажемо щиро, не най-
кращий. Зокрема й для України. 
Освіжимо в пам’яті наших читачів 
інформацію про чинного лідера хри-
стиянських демократів.

Отже, народився Армін Лашет 
1961 року в місті Аахені у простій 
шахтарській родині. До хадеків до-
лучився у доволі ранньому віці – у 
18 років став членом партії. Здобув 
освіту правника. Працював жур-
налістом. Досягнув у медіацарині 
значних висот. У велику політику Ла-
шет вступив 1994 року з обранням 
депутатом Бундестаґу. 1999 року був 
обраний до Європейського парла-
менту від ХДС. 2012 року він очолив 
партійний осередок землі Північний 
Райн-Вестфалія. А 2017 року після 

перемоги партії на земельних вибо-
рах очолив земельний уряд.

Багато політичних аналітиків за-
кидали Лашетові «відсутність орієн-
тирів у зовнішній політиці». Найбіль-
ше його критикувала за це лідерка 
німецької партії «зелених» Анналє-
на Бербок, особливо за нерозбір-
ливість Лашета щодо російського 
питання. Бербок закидала йому за-
надто доброзичливий тон у вислов-
люваннях про Росію.

Наприклад, у березні 2014 року, 
коли відбувалося нахабне захоплен-
ня Криму російськими військови-
ками, «зеленими чоловічками», Ла-
шет в одному інтерв’ю несподівано 
накинувся на критиків російського 
президента Володимира Путіна. За-
киди проти кремлівського шефа з 
боку західних політиків він назвав  
«позірним антипутінським популіз-
мом». Там же він процитував Генрі 
Кіссінджера, який сказав, що «демо-
нізація Путіна – це не політика, а алі-
бі, щоб виправдати її відсутність».

У той час, коли весь світ засу-
джував масові вбивства сирійських 
громадян, які чинив режим Башара 
Асада за підтримки Кремля, Лашет 
виступав за необхідність підтримки 
Асада та співпраці з Росією у сирій-
ському питанні.

Ще Лашет відзначився 2018 року 
після гучної справи з отруєнням 
Сергія Скрипаля та його доньки Юлії 
в Солсбері. У той час, як весь цивілі-
зований світ визнав, що за цим те-
рактом стоїть Кремль, запроваджу-
вав черговий пакет антиросійських 
санкцій, виганяв з країн російських 
дипломатів, Лашет шокував усіх тві-
том, де заявив про відсутність до-
казів того, що саме Росія стояла за 
отруєнням.

І, звісно, Лашет завжди був твер-
дим захисником «Північного пото-
ку-2». Тож не складно зрозуміти, за 
що в німецькому (та й не тільки) по-
літикумі за ним закріпилося звання 
«путінферштеєра».

Хоча слід визнати, що з певного 
часу Лашет став обачнішим у своїх 
висловлюваннях та зовнішньополі-
тичних пріоритетах. Переломним мо-
ментом у його ставленні до Москви 
стало вбивство російськими спец-
службами чеченського польового 
командира в одному з парків Берліна 
2019 року. Також поважним ударом 
по його «путінферштеєрству» стало 
отруєння російського опозиціонера 
Олексія Навального. Тут вже Лашет 
не намагався вигороджувати Кремль 
– хоча виступав за те, щоб покарання 
для Росії було не таким суворим, як 
закликали деякі його однопартійці.

Але в будь-якому разі, Лашет аж 
ніяк не був популярним політиком 

ні в партії зокрема, ні в Німеччині за-
галом. І коли 20 квітня 2021 року ке-
рівництво партії підтримало його як 
кандидата в канцлери на виборах до 
Бундестаґу, то рейтинг блоку ХДС/
ХСС стрімко пішов додолу.

А лідером громадських симпа-
тій стала партія «Союз 90/Зелені» на 
чолі зі вже згаданою харизматичною 
41-річною Анналєною Бербок. Вона 
ж стала й найпопулярнішою політи-
кинею Німеччини. І за результата-
ми тодішніх опитувань громадської 
думки легко перемогла б усіх кон-
курентів, якби вибори бундескан-
цлера проводилися не в Бундестазі, 
а шляхом прямого голосування ви-
борців.

Але лідерство «зелених» тривало 
недовго. Зразу ж розпочалася по-
тужна кампанія дискредитації партії 
та її лідерки. Спочатку німецькі ЗМІ 
оприлюднили інформацію, що Ан-
налєна Бербок вчасно не задеклару-
вала свої доходи за два минулі роки, 
згодом – що деякі пункти, зазначені 
в її біографії, не відповідають дійс-
ності. Окрім того, в її книзі «Зараз. Як 
ми оновимо нашу країну» виявили 
плагіат. Існують доволі обґрунтова-
ні підозри, що весь цей компромат 
«нарили» на Бербок російські спец-
служби й у потрібний момент заки-
нули його у німецьку пресу. І це ви-
глядає досить логічним, бо з-поміж 
інших кандидатів у кацлери вона 
була найбезкомпроміснішою бор-
чинею як з режимом Путіна загалом, 
так і з «Північним потоком» зокрема.

Відтак уже до кінця травня «зе-
лені» втратили першість, упав і кан-
цлерський рейтинг Анналєни Бер-
бок. У лідери знову вибився блок 
ХДС/ХСС.

Аж тут у гру вступив третій пре-
тендент у канцлери – 63-річний со-
ціал-демократ, чинний віцеканцлер 
і міністр фінансів Олаф Шольц. Що 
нам про нього відомо?

Шольц народився 14 червня 1958 
року в Оснабрюці (федеральна зем-
ля Нижня Саксонія), виріс у Гамбурзі. 
Вивчав право в Гамбурзькому уні-
верситеті, який закінчив 1985 року. 
Працював адвокатом, спеціалізував-
ся на трудовому праві.

У лави Соціал-демократичної 
партії Німеччини він вступив 1975 
року. Згодом увійшов у федераль-
не правління СДПН. За канцлерства 
Ґергарда Шрьодера з 2002-го до 
2004 року обіймав посаду генераль-
ного секретаря партії. У 2007–2009 
роках працював на посаді міністра 
з питань праці та соціальних справ 
у коаліційному уряді СДПН і бло-
ку ХДС/ХСС. А в 2011–2018 роках 
Шольц був першим бурґомістром 
Гамбурга.

Після важких перемовин між 
ХДС/ХСС і СДПН на початку 2018 
року врешті-решт було сформовано 
(відновлено) «велику коаліцію» під 
проводом Анґели Меркель. 14 бе-
резня 2018 року Шольц отримав по-
сади віцеканцлера і міністра фінан-
сів Німеччини. 9 травня 2021 року 
СДПН висунула Шольца кандидатом 
на посаду федерального канцлера.

Раніше Олаф Шольц не кори-
стувався славою харизматичного 
політика. З легкої руки німецьких 
журналістів до нього причепило-
ся прізвисько «Шольцомат» за бю-
рократизм і нудний імідж. Утім цьо-
горіч перед нами представ зовсім 
інший Шольц – активний, запальний, 
красномовний. Його таланти орато-
ра особливо проявилися під час так 
званих «тріелей» – телевізійних де-
батів канцлер-кандидатів від трьох 
політичних сил – ХДС/ХСС, «зелених» 
і СДПН. Шольц тричі поспіль виграв 
ці дебати, що засвідчили результати 
опитувань телеглядачів, обійшовши 
і Лашета, і Бербок.

Шольц стрімко нарощував влас-
ний політичний рейтинг і водночас 
підтягував рейтинг своєї партії. Від-
так йому вдалося вдихнути нове 
життя в СДПН, яку багато хто вважав 
уже політичним лузером. Повернен-
ня партії на політичний олімп багато 
хто, зокрема й у лавах самої СДПН, 
вважають дивом і називають «відро-
дженням німецької соціал-демокра-
тії», поверненням до славних часів 
Гельмута Шмідта й Віллі Брандта.

Тож нині Шольц є головним пре-
тендентом на посаду бундесканцле-
ра. Саме йому першому федеральний 
президент Франк-Вальтер Штайн-
маєр надасть мандат на формування 
уряду, щойно буде оголошено оста-
точні офіційні результати виборів. 
Але чи дійсно він очолить кабінет 
міністрів – це ще велике питання. Як і 
те, коли і в якій конфіґурації цей уряд 
буде сформовано. Чому так?

Бо результати виборів не за-
свідчили впевненої перемоги соці-
ал-демократів. Хадекам вдалося на-
долужити відставання фактично за 
останній тиждень перед виборами. 
СДПН випередила ХДС/ХСС менш 
ніж на два відсотки, а отже матиме 
в Бундестазі лише на десятьох депу-
татів більше. Відтак у блоку ХДС/ХСС 
теж є шанс сформувати й очолити 
коаліцію.

Після оголошення даних екзитпо-
лів у неділю ввечері, 26 вересня, 
виникла безпрецедентна ситуація, 
коли і Шольц, і Лашет заявили про 

Найнепевніші вибори 
в Німеччині
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готовність очолити майбутній уряд 
і почати відповідні зондувальні кон-
сультації з іншими партіями.

Часи, коли так звані «народні 
партії», тобто хадеки і соціал-демо-
крати, відбирали собі левову частку 
електорального пляцка, відійшли в 
минуле. Тепер вже й колись друго-
рядні партії здобувають порівнювані 
результати. Відтак варіанти коаліцій 
стають чимраз різноманітнішими. 
Передовсім йдеться про ліберальну 
Вільну демократичну партію та вже 
згаданий «Союз 90/Зелені».

У конфігурації майбутьої урядо-
вої коаліції ми скидаємо з рахунків 
ксенофобську прокремлівську пар-
тію «Альтернатива для Німеччини» 
– і ХДС, і СДПН, і «зелені» чітко заяви-
ли, що не бажають мати з нею спра-
ви. Так само не враховуватимемо 
ще одну прокремлівську силу – Ліву 
партію. Оскільки її підтримка за ос-
танній час стрімко впала, тож вона 
змогла провести до Бундестаґу за-
надто мало депутатів, аби стати пов-
ноцінним коаліційним партнером.

Досі ФРН знала лише двопартій-
ні коаліції: СДПН+«зелені», ХДС/ХС-
С+ВДП, ХДС/ХСС+СДПН. Нині ж є всі 

шанси появи трипартійної коаліції. 
Причому існує два варіанти її форму-
вання.

Перший варіант – «світлофор-
на» коаліція. Червоним кольором у 
ній були б соціал-демократи, жов-
тим – ліберали, а «зелені» – звісно, 
зеленим. Бундесканцлером, зрозу-
міло, став би Олаф Шольц. Поки що 
експерти найбільше ставок роблять 
саме на таку конфігурацію феде-
рального уряду. Є, звісно, небезпека, 
що зі «зеленими» не вдасться домо-
витися в питанні «Північного пото-
ку-2». Утім ймовірність досягнення 
компромісу все ж залишається.

Другий варіант трипартійної коа-
ліції – «Ямайка». Так її жартома назва-
ли, виходячи з кольорів ямайського 
державного прапора: чорний – ХДС/
ХСС, жовтий – ліберали, зелений – 
«зелені». Канцлером за такої коаліції 
стане Армін Лашет. Нагадаємо, що 
«Ямайка» ладналася що чотири роки 
тому. І перемовини вже ніби дійшли 
до щасливого завершення. Утім в 

останній момент ліберали невідомо 
чого вперлися й поламали всі пасоч-
ки. Можливо, цього разу справа піде 
краще. Утім – не факт.

Якщо два ці варіанти врешті-решт 
заваляться, що є доволі вірогідним, 
то в запасі є й третій, але вже дво-
партійний – повернення до великої 

коаліції СДПН та ХДС/ХСС. Хоча те-
пер вже першу скрипку гратимуть 
соціал-демократи як лідери парла-
ментських перегонів. І канцлером, 
відповідно, стане Шольц.

Чотири роки тому на формуван-
ня нового кабміну ФРН знадобилася 
рекордна для Німеччини кількість 
днів – 172. Багато експертів тоді вже 
впевнено говорили про позачергові 
вибори. Може, так і сталося б тоді, 
якби у коаліціаду жорстко не втру-

тився президент – соціал-демократ 
Штайнмаєр. Йому вдалося переко-
нати своїх однопартійців, що варто 
таки взяти на себе відповідальність 
і ввійти в коаліцію з хадеками, аби не 
кидати Німеччину у вир хаосу.

Враховуючи, що цьогоріч резуль-
тати виборів ще гірші – у сенсі від-
сутності чіткого лідера перегонів, 
то коаліціада має всі шанси побити 
попередній рекорд. І хоча політики 
обіцяють завершити справу форму-
вання уряду до Різдва, у це мало хто 
вірить. А журналісти іронічно пере-
питують: «До Різдва якого року?»

Що в цьому контексті можна ска-
зати про інтереси України? Для нас 
бажанішою була б трипартійна ко-
аліція. Найкраще – «Ямайка». Вже 
хоча б тому, що до неї входить «Союз 
90/Зелені», який останнім часом 
досить активно захищає українські 

інтереси. Передовсім йдеться про 
критику «Північного потоку-2», пу-
тінської Росії, підтримку антиросій-
ських санкцій, розуміння агресивної 
політики Кремля і навіть про заклик 
надати українцям зброю для захисту 
від російської агресії.

Непогано налаштована до Укра-
їни й ВДП. Можливо, позиція лібе-
ралів не така жорстка, як «зелених», 
наприклад, у питанні газпромівсько-
го газогону, але фактично це єдина 
німецька партія, яка виступає за на-
дання Україні членства в Європей-
ській Унії.

Щодо хадеків, то зрозуміло, що 
Армін Лашет аж ніяк не є для укра-
їнців омріяним канцлером Німеччи-
ни. Бо забути його заяви на користь 
Кремля ще довго не вдасться. Але 
в будь-якому разі, хадеки для нас 
є кращими хоча б тому, що значно 
менше налаштовані на примирення 
з Кремлем, аніж соціал-демократи. 
Чого вартує лише той факт, що СДПН 
досі відмовляється засудити свого 
ексканцлера Ґергарда Шрьодера, 
котрий перетворився на хлопчика 
на побігеньках у Путіна.
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Вступ України 
до НАТО: 

Єнс Столтенберг 
закликав не боятись 
роздратувати Росію

Генеральний секретар Північ-
ноатлантичного альянсу Єнс 

Столтенберг вважає, що країни 
НАТО повинні посилити спі-
впрацю з країнами-аспіранта-
ми, які хочуть приєднатися до 
Альянсу, в тому числі Україною 
і Грузією. Про це він заявив під 
час виступу в Джорджтаунсько-
му університеті в Вашингтоні.

«Отже, мій меседж до країн-чле-
нів НАТО – і ми говорили про це вчо-
ра з президентом Байденом – поля-
гає в тому, що ми мусимо посилити 
підтримку, зробити більше для кра-
їн-аспірантів», - наголосив Столтен-
берг.

За його словами, Альянс повинен 
поглибити таку взаємодію, в тому 
числі шляхом проведення навчань, 
забезпечення більшої підтримки, а 
також допомоги в імплементації ре-
форм, боротьбі з корупцією та зміц-
ненні оборонних інституцій.

Що стосується перспектив роз-
ширення Альянсу, й зокрема, при-
єднання до нього України й Грузії, 
Столтенберг зауважив, що це, ско-
ріше за все, «відбудеться не завтра». 
Однак, він розкритикував позицію, у 
тому числі окремих західних політи-
ків, що це, мовляв, роздратує Росію.

«Насамперед потрібно визна-
читися з основними принципами 
й цінностями, а саме, що кожна су-
веренна держава вирішує сама за 
себе. Ідея про те, що Росію прово-
куватиме приєднання менших сусі-
дів до НАТО, є абсолютно хибною», 
- наголосив генсек Альянсу. На його 
думку, провокацію чинить саме ро-
сійська сторона, коли акцентує ува-
гу на цьому.

«Я чую окремі голоси на заході, 
що ми, мовляв, повинні бути обе-
режними (з розширенням НАТО – 
ред.), оскільки це провокує Росію. 
Але вони таким чином стверджують, 
що менші країни не мають права 
обирати власну політику, що пору-
шує їхній суверенітет», - пояснив 
Столтенберг.

Він нагадав, що таким правом 
скористалася свого часу Норвегія в 
1949 році – попри те, що на той час 
СРСР та особисто Йосип Сталін ви-
ступали проти цього. «Отже, ми при-
єдналися. Напевно, ми провокували 
певним чином (Москву – ред.), але 
зараз ми є частиною щасливої роди-
ни», - зазначив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс 
Столтенберг з 3 по 5 жовтня пере-
бував з візитом у Вашингтоні. Напе-
редодні він провів зустрічі, зокрема, 
з керівництвом Держдепартаменту 
США, Пентагону, Конгресу, Білого 
дому.

Джерело: Укрінформ (www.ukrinform.ua/rubric-
polytics/3327827)
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Робота
Прибирання  регулярних  будинків.  $800 - 
$850. Стабільна праця. Машина не потрібна 
(завозим  і  привозим). Full time & Part time. Є 
можливість надання окремої кімнати для про-
живання в Українській Околиці. 773-234-1695

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

Потрібна жінка - порядна, сумлінна і без 
шкідливих звичок, по догляду за чоловіком у 
Lake Zurich. 79 років, ходячий! Можна з про-
живанням або без. Приготування їжі, приби-
рання будинку. Чоловік проживає з сім’єю. 
Початок роботи зі 11 жовтня, 6 днів на тиж-
день. Вихідний в будні дні.  В розкладі робо-
ти можуть бути варіанти. 847-387-9124

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

Добра  РОБОТА  для водіїв! $22/год. Дзво-
нить 847-345-3044

Для завантаженого складу в Bridgeview необ-
хідні пакувальники. Робота на full-time. Англій-
ська мінімальна, але володіння комп’ютером! 
Легальний статус - не обов’язково. $15-$18 за 
годину + бонус.  ($1500 бонус для прийнятих 
на роботу!) Телефонуйте 312-843-9432

Тракова компанія  ”VS Global Transportation” 
запрошує до співпраці Owner Operators! 
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

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

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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Геополітика — це гра для до-
рослих. У ній немає правил, а 

перемоги, як і поразки, не завжди 
очевидні, а часто — й стабільні. 
Союзи, альянси і партнерства, 
в які заходять учасники гри, 
переважно ситуаційні й викори-
стовуються кожною стороною 
у власних інтересах. Наявність 
таких інтересів і спроможність 
їх досягати визначають роль та 
місце країни у світовому «табелі 
про ранги». Про геополітику 
можна сміливо сказати: якщо 
ви не за столом, то ви в меню.

Розповідають, що на одному з ди-
пломатичних прийомів часів прези-
дентства Джорджа Буша державна се-
кретарка США перебувала в доброму 
гуморі й вирішила пожартувати. «Чи 
знаєте ви, в чому полягає суть зов-
нішньої політики США?» — запитала 
вона у присутніх глав дипломатичних 
місій, акредитованих у Вашингтоні. І 
сама ж дала відповідь: «Вона полягає 
у двох пунктах. Перший — це сфор-
мулювати національні інтереси США, 
а другий — це довести терміни до-
сягнення цих інтересів до відома всіх 
інших». Присутні сміялися, — жарт 
очільниці Держдепу було визнано 
дотепним. Усі чудово знали, що США 
вміють визначати свої інтереси й ма-
ють потенціал для їх досягнення.

Впродовж усієї історії людства по-
літичний ландшафт світу визначали 
великі держави, воля їхніх лідерів та 
народів. Вони необов’язково були 
найрозвиненішими, найбільшими 
за територією, населенням чи при-
родними багатствами. Проте всім їм 
були властиві два фактори, які става-
ли рушійною силою й основою для 
майбутньої величі, — це принципи 
та інтереси. Принципи — так би мо-
вити, духовний аспект, закладалися в 
основу формування соціальних сис-
тем, форм правління та механізмів 
взаємодії різних верств суспільства. 
Улаштування держави за Конфуцієм, 
демократія і «хто був нічим, той стане 
всім» — ось окремі приклади таких 
принципів. Інтереси — це матеріаль-
ний аспект, вони виводили країни за 
межі національних, фізичних та гео-
графічних кордонів. Можна спереча-
тися, але на перше місце все ж таки 
треба ставити принципи, бо немож-
ливо створити щось путнє ззовні, 
спочатку не помисливши його зсере-
дини. Вектор розвитку державного 
«ембріона» завжди був спрямований 
зсередини назовні, зворотним чином 
великі держави не вирощуються.

У наші часи з’являється дедалі 
більше підстав вважати, що принципи 
відступають на задній план, а інтере-
си трансформуються до невпізнанно-
сті. Здавалося б, для країни — члена 
блоку НАТО, що визначений Росією 
як головна загроза, в контексті без-
пеки, зміцнення України, її 
тісніша афіліація з Альян-
сом має бути важливим 
інтересом. Проте приклад 
Угорщини з Німеччиною 
свідчить, що це не так. Те 
ж саме з «Північним потоком-2». В 
обох випадках інтереси взяли гору 
над принципами, хоча очевидно, що 
такий розвиток подій відкриває шлях 
до цілком прогнозованих конфліктів, 
які ще чекають учасників гри.

Сьогодні геополітична «вага» 
держави на світовій «шахівниці» за-
лежить не тільки від географії, при-
родних ресурсів, рівня технологічно-
го розвитку, наявності і кваліфікації 
робочої сили, стійкості політичної й 
соціальної систем, політичної волі 

діяти, а й від того, наскільки ця дер-
жава цінна для основних стейкхол-
дерів. Військова потуга, здатність 
себе захистити додає смаку основ-
ній страві. Теоретики сучасної кон-
фліктології вважають, що війни ХХІ 
століття, швидше, нагадуватимуть 
спецоперації (як захоплення Криму), 
ніж відкриті збройні протистояння з 
метою повної окупації інших країн, як 
це сталося, чи не востаннє, коли Ірак 
окупував Кувейт. На зміну відкритій 
конфронтації, яка може коштувати 
агресорові занадто дорого, прихо-
дять гібридні засоби анексії невели-
ких територій. Досвід свідчить, що 
такий чин агресії викликає лише об-
межену протидію й не призводить до 
масштабного військового конфлік-
ту. Водночас він дозволяє створю-
вати ефективні інструменти впливу 
на інші держави. А стійкість проти 
гібридних загроз — значно склад-
ніший фактор, ніж кількість і навіть 
якість збройних сил.

Саме принципи (хоча й різні) 
зробили США і Китай великими 
державами, і саме їх відсутність не 
дозволить Росії стати поруч із ними. 
Намагання підмінити принципи ін-
тересами — шкідливе. Такий процес, 
фактично, виключив із геополітич-
ної гри не тільки Німеччину, а й весь 
ЄС. Останній приклад — коли через 
кілька днів після прийняття Індо-Ти-
хоокеанської стратегії ЄС Брюссель 
піддався тискові Франції й оголосив 
про припинення переговорів щодо 
торгової угоди з Австралією — яскра-
ве свідчення такої підміни. Зміцнення 
економіки і безпеки Австралії — це 
очевидний інтерес Заходу, і жодні 
«втрачені» Францією 60 млрд доларів 
не можуть зрівнятися у значущості 
з наявністю сучасного і потужного 

австралійського флоту, який під-
тримуватиме зусилля США, Великої 
Британії та Японії, спрямовані на за-
безпечення свободи судноплавства 
у ключовому регіоні світу.

Того дня, коли було вбито Джо-
на Кеннеді, він планував виголоси-
ти промову. У ній були й такі слова: 
«Сьогодні нам уже має стати зрозу-
міло, що нація не може бути сильні-
шою за кордоном, ніж вона є вдома». 
Ні він, ні будь-який інший президент 
США ніколи не ставили під сумнів 

принципи, закладені свого часу бать-
ками-засновниками у побудову сис-
теми влади, економічних та соціаль-
них відносин Сполучених Штатів, які 
дозволили перетворити їхню країну 
на незаперечного світового лідера. 
Проте сучасний досвід поставив під 
сумнів ефективність дій США у по-
ширенні зазначених принципів за 
межі своєї країни. У цьому контексті, 
Афганістан став ще одним добрим 
уроком, який, безперечно, матиме 
далекосяжні наслідки, з погляду ви-
роблення нової парадигми зовніш-
ньої політики Вашингтона. Наразі 
цікаво подивитися з такої точки зору 
й на відносини США і КНР, які перебу-
вають у центрі сучасного геополітич-
ного протистояння.

Сполучені Штати критикують 
Китай за все, що, на думку Вашинг-
тона, не відповідає принципам, які 

сповідують США. Демократія, більше 
капіталізму і свободи, припинення 
державної підтримки промисловос-
ті, вільний ринок — усе це успішно 
функціонує у США, свідчить про пра-
вильне влаштування суспільних від-
носин і має бути впроваджене у КНР. 
Уявімо, що сила переконання вия-
вилася нездоланною і США досягли 
бажаного результату. КПК оголосила 
про саморозпуск, на її руїнах утво-
рилося кілька партій ліберального 
і консервативного спрямування, у 
країні проведено демократичні ви-
бори, почався бурхливий розвиток 
ринкової економіки та всіх інших 
атрибутів, притаманних країнам ка-
піталістичного Заходу. Логічно при-

пустити, що ідея полягає 
в такому: принципи, які 
одного разу спрацювали 
з блискучим результа-
том у США, спрацюють і 
в КНР. Тоді завдяки цьо-

му процесові інституційні, соціальні, 
промислові й технологічні можли-
вості Китаю значно посиляться. На 
місці комуністичної, авторитарної, 
на думку Вашингтона, агресивної 
країни, яка порушує права людини і 
обмежує свободи, виникне держава 
з півторамільярдним населенням, у 
якій із китайськими працелюбністю 
та наполегливістю будуть впровад-
жені найкращі у світі принципи демо-
кратії, розподілу влад, верховенства 
права, пріоритетності прав людини. 

Зникне необхідність говорити про 
принцип «одна країна—дві системи». 
Буде одна країна — одна система. І 
ця країна повністю усуне США з кон-
курентної боротьби.

Це станеться хоча б тому, що вну-
трішній ринок КНР вчетверо більший 
за американський. Економіка США 
значною мірою функціонує за раху-
нок високого рівня внутрішнього 
споживання. КНР уже йде шляхом 
стимуляції внутрішнього ринку, а в 
капіталістичній реінкарнації досягне 
на цьому шляху небачених успіхів. 
Бо всі країни світу стоятимуть у чер-
зі, щоб інвестувати в капіталістичний 
Китай, який отримає безперешкод-
ний доступ до бірж Нью Йорка, Токіо 
і Гонконга, до новітніх тайванських 
чипів, японських ноу-хау, німецьких 
технологій, австралійських продук-
тів, руд і рідкоземельних металів по 
всьому світу. Оновлений капіталіс-
тичний Китай більше не гратиметь-
ся у вічну дружбу з Росією, проте, на 
відміну від США, і не визначатиме цю 
країну ворогом, просто дозволить 
гастрабайтерам із РФ працювати на 
своїх заводах, як США дозволяють 
робити це вихідцям із країн Цен-
тральної Америки. З часом населен-
ня РФ розчиниться, як цукор у каві, 
серед китайців, і Китай поверне свої 
території, відібрані Сталіним, можли-
во прихопить щось ще як відсотки. 
Демократизатори з Пекіна перетво-
рять Далекий Схід на квітучий регіон, 
а невичерпні ресурси Сибіру дода-
дуть нової ваги і так гігантському еко-
номічному потенціалові КНР. Юань 
стане світовою валютою. Як вам та-
кий сценарій? Це — в інтересах США?

Один викладач політичної еко-
номії так пояснював відносини між 
власниками засобів виробництва — 
капіталістами і найманими праців-
никами. Капіталіст експлуатує най-
маних працівників, проте не до рівня 
їх зубожіння. Він має платити їм зарп-

лату, щоб вони купували продукцію, 
яку виробляють його заводи і заводи 
інших капіталістів. Робітники, сво-
єю чергою, відстоюють свої права, 
страйкують, завдають шкоди капіта-
лістові, але теж не до такого ступеня, 
щоб він збанкрутував, бо їм ніде буде 
працювати. Крайнощі ведуть або до 
рабства, або до комунізму.

На рівні геополітики це означає, 
що США і КНР потребують одне од-
ного. Що накоїв би Трамп, якби не 
було КНР? Так, вони сповідують різ-
ні принципи, їхні інтереси значною 
мірою перетинаються, але цивілізо-
вана конкуренція — краще, ніж вза-
ємна демонізація. На Заході все ще 
вдосталь впливових політиків, які 
вважають, що це вони перемогли в 
холодній війні. Так, якщо оцінюва-
ти результат із позиції об’єднання 
Німеччини, входження країн коли-
шнього радянського блоку до ЄС і 
НАТО — це схоже на перемогу. Але 
двадцятиріччя Путіна при владі — 
однозначно, схоже на поразку. Ра-
дянський Союз упав не тому, що його 
розхитували ззовні, а тому, що згнив 
зсередини. Спроби накласти західні 
принципи на російські реалії поро-
дили нинішнього монстра. Не варто 
повторювати цей експеримент. 

Автор: Сергій Корсунський
Джерело: Дзеркало Тижня

(https://zn.ua/ukr/international/shcho-zrobilo-
ssha-ta-kitaj-velikimi-derzhavami-i-ne-dozvolit-

rosiji-stati-poruch-iz-nimi.html)

Що зробило США та Китай 
великими державами

і не дозволить Росії стати поруч із ними

Два фактори, які ставали рушійною 
силою й основою для майбутньої 
величі, — це принципи та інтереси

Спроби накласти західні принципи на російські 
реалії породили нинішнього монстра
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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

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ!
Пропонуються бонуси!

Подайте заявку сьогодні!

В якості помічника по догляду на дому
Ви будете із задоволенням користуватися
нашими пільгами і можливостями:

- Пільги варіюються в залежності від статусу і штату

Подати заявку он-лайн тут!
www.careers.helpathome.com

Інші способи подачі заявки:

завжди приймаються у робочий час

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!

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
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Голова ради Cook County Toni Preckwinkle 
оприлюднює Рекомендацію щодо виконання 

бюджету на 2022-ий фінансовий рік
Голова ради Cook County 

Toni Preckwinkle пред-
ставив запропоновану 
Рекомендацію виконав-
чого бюджету, у розмірі 
8-ми мільярдів доларів на 
2022 фінансовий рік, яка 
справедливо враховує 
поточні зусилля округу 
з боротьби з пандемією, 
не збільшуючи податків 
та не скорочуючи най-
важливіших послуг.

«Десятиліття жорстких 
рішень та стратегічно-
го управління допомогло 
створити цей збалансова-
ний бюджет на 8 мільярдів 
доларів. Це бюджет, який 
відображає наші цінності, 
нашу відданість просуван-
ню справедливості та ство-
рює шлях до ще сильнішо-
го Cook County«, - сказав 
президент Preckwinkle. »Я 
пишаюся нашою роботою 
з подолання цієї пандемії у 
фінансово відповідальному 
порядку. Ми зробили багато 
за останній рік, і я з нетер-
пінням чекаю на майбутню 
роботу, яка сприятиме на-
шому одужанню та створен-
ню сильнішого, справедли-
вішого майбутнього».

Preckwinkle зауважив, 
що округу вдалося усунути 
бюджетний розрив у 121,43 
млн доларів, без необхід-
ності збільшення нових до-
ходів. Поєднання фінансо-
во відповідальних зусиль, 
федеральної допомоги та 
допомоги на оздоровлення 
та вищих доходів, ніж про-
гнозувалося раніше, допо-
могли закрити значну діру 
у загальному фонді бюдже-
ту. Вищі, ніж прогнозовані 
раніше, показники доходів 
були насамперед виявлені 
в нових джерелах оподат-
кування, таких як канабіс, 
ігри та онлайн-продажі, які 
також допомогли збалансу-
вати цей бюджет без необ-
хідності додаткової сплати 
податків.

У наступному році, з 
оглядом акціонерного ка-
піталу в основі процесу 
прийняття рішень, Cook 
County буде використову-
вати майже чверть мільяр-
дів доларів American Rescue 
Plan Act для фінансування 
програм Cook County Policy 
Roadmap. Незважаючи на 
те, що планування окру-
гу триває, і оцінки можуть 
бути змінені, Preckwinkle 
надав короткий огляд того, 
як буде витрачатися феде-
ральне фінансова допомо-
га, включаючи:

 80 мільйонів доларів 
США для фінансування ініці-
атив економічного розвит-
ку, таких як програми гро-
шової допомоги та пілотний 
проект з гарантованим до-
ходом, короткострокова та 

довгострокова підтримка 
житла, розширення програ-
ми розвитку робочої сили 
та допомога малому бізнесу.

 60 мільйонів дола-
рів на ініціативи охорони 
здоров'я та доступу, такі як 
збільшення програм та по-
слуг з питань поведінки та 
психічного здоров'я, а та-
кож ініціативи, що сприяють 
доступу до продуктів харчу-
вання та харчування.

 60 мільйонів доларів 
на ініціативи справедливо-
сті та правосуддя, такі як 
альтернативи 911 для криз 
психічного здоров’я, роз-
ширення постійного житла 
для населення, що знову 
в’їжджає, та розширення 
програм запобігання на-
сильству та підтримки мо-
лоді та молодих людей.

 40 мільйонів доларів 
на високо пріоритетні інф-
раструктурні проекти, такі 
як інвестиції в цифровий 
капітал за рахунок розши-
рення широкосмугової інф-
раструктури.

 20 мільйонів доларів 
на екологічні проекти, такі 
як програми запобігання за-
брудненню та пом'якшення 
небезпеки, які сприяють чи-
стоті повітря, води та захисту 
від екологічних катастроф.

 27 мільйонів дола-
рів на регіональні про-
грами, такі як Suburban 
Local Jurisdiction Technical 
Assistance, Suburban Capital 
Infrastructure Fund та роз-
виток готовності до надзви-
чайних ситуацій та безпе-
рервність урядових планів.

Preckwinkle також звер-
нув увагу на той факт, що 
Cook County надав додатко-
ві пенсійні виплати майже 
на 1,95 мільярда доларів 
вище необхідного внеску з 
2016 року, значно зменшив-
ши пенсійні зобов’язання, 
що не фінансуються, і дозво-
ливши Cook County Pension 
Fund зберігати свої активи 
та інвестувати їх показники 
ринку. Коефіцієнт фінансу-
вання Pension Fund’s збіль-
шився до 63,9% всього за 5 
років; без додаткового фі-
нансування цей коефіцієнт 
складе максимум 53,3%.

«Ми продовжуємо вкла-
дати все більше і більше в 
пенсійну систему, виходя-
чи за рамки забезпечен-
ня стабільних та надійних 
пенсій, - сказав президент 
Preckwinkle. - Я пишаюся 
тим, що нам вдалося досяг-
ти з точки зору доповнення 
та підтримки наших пенсій-
них зобов'язань, особливо 
під час багатьох викликів 
пандемії».

Preckwinkle також виді-
лив кілька важливих статей 
та інвестицій у бюджет, які 
будуть рухатися вперед у 
наступному році:

384 мільйони доларів на 
благодійну допомогу - Cook 
County забезпечує понад 
50% благодійної допомоги 
в окрузі, незважаючи на те, 
що це лише дві з 68 лікарень 
округу.

Зосередженість на реа-
гуванні на питання громад-
ського здоров’я, пропаганді 
та освіті: програми гіперло-
кальних вакцинацій та про-
довження роботи щодо по-
точної реакції на COVID-19, 
включаючи відстеження 
контактів.

Будівництво та розши-
рення медичних послуг:

- Відкриття клініки здо-
ров'я Belmont Cragin;

- Відновлення та добудо-
ва лікарні Provident;

- Розширення ліній по-
слуг (неврологія, кардіоло-
гія та онкологія);

- Відновлення курсів 
швидкої допомоги та роз-
ширення стаціонарних 
можливостей у лікарні Pro-
vi dent:

Розширення життєво 
важливих програм, розпоча-
тих за рахунок фінансування 
CARES Act funding, таких як 
продовження раундів екс-
треної допомоги при оренді, 
включаючи партнерство з 
Offi  ce of the Chief Judge, щоб 
запропонувати ці послуги 
через нову програму під-
тримки виселення, яка при-
скорює процес перегляду.

53 мільйонів доларів ін-
вестицій у фонди власності 
для відшкодування та со-
ціальної справедливості та 
ініціативи, рекомендовані 
через Equity Fund Taskforce 
для сприяння безпечним та 
процвітаючим громадам.

Інвестиції у Circuit Court 
Clerk (CCC) and Offi  ce of 
Chief Judge з метою роз-
ширення доступу до судів, 
включаючи побудову ново-
го колл-центру в межах CCC, 
який буде служити єдиним 
магазином для тих, хто праг-
не орієнтуватися в судовій 
системі, та додаткові служ-
бовці в Chief Judge’s offi  ce, 
які допомагають користу-
вачам судів орієнтуватися 
в новому zoom/віртуальних 
судових засіданнях.

Розширення критич-
но важливої технологічної 
інфраструктури для покра-
щення доступу до держав-
них послуг та ефективності 
проектів, таких як поточна 
робота щодо розбудови ін-
тегрованої системи податку 
на майно округу.

Збільшення інвестицій 
у планування навколиш-
нього середовища шляхом 
створення підрозділів із 
запобігання забрудненню 
та планування стійкості для 
надання допомоги підпри-
ємствам та органам місце-
вого самоврядування.

Продовження рекульти-
вації браунфілдів на заході 
та півдні передмістя.

Продовження зносу 
об’єктів повіту, які не вико-
ристовуються, у тому числі в 
університетському містечку.

Постійна підтримка 
програми «Invest in Cook», 
очолюваної  Department 
of Transportation and 
Highways (інвестиції 8,5 
млн. Доларів).

Продовження рекон-
струкції та модернізації 
будівель Cook County, щоб 
узгодити зобов’язання ок-
ругу бути вуглецево-ней-
тральним до 2050 року.

Інвестиції в широкосму-
гову інфраструктуру для 
подолання цифрового роз-
риву; Cook County надає 
відповідні кошти для гранту 
на широкосмуговий зв'язок 
Connect Illinois, отриманого 
від штату Іллінойс.

Збільшення 7% окруж-
них ЕПР для підготовки 
спроможності до зростання 
попиту на державні послуги 
та для підтримки ініціатив 
ARPA.

«На тлі історичної пан-
демії цей запропонований 
бюджет не матиме збіль-
шення податків, скорочен-
ня критичних послуг і буде 
збалансованим, одночасно 
збільшуючи наші інвестиції 
у власний капітал. Хороша 
робота, яку ми провели, 
буде керувати хорошою 
роботою, яку ми будемо 
виконувати», - підсумував 
Preck winkle у своєму бю-
джетному зверненні до 
Ради комісарів.

Вся інформація про бю-
джет 2022 фінансового року 
розміщена на веб -сайті 
Cook County, що дозволяє 
громадськості переглядати 
документи та безпосеред-
ньо спілкуватися з Офісом 
президента. Запущено ін-
терактивний веб -сайт з 
бюджетом, який містить ін-
терактивні історичні дані та 
детальну інформацію про 
бюджет. Цей загальний бю-
джетний портал покращить 
доступ мешканців та розу-
міння бюджетної інформації 
та фінансів округу. Почина-
ючи з сьогоднішнього дня, 
мешканці також можуть по-
давати питання про бюджет 
відразу на сайті.

Cook County - другий 
за величиною округ США, 
який представляє 5,2 міль-
йона жителів штату Іллі-
нойс. Президент Комісії 
комісарів Cook County є 
головним виконавчим ди-
ректором (генеральним 
директором) Cook County і 
контролює Управління при 
Президентові та головує на 
посаді президента Лісових 
заповідників Cook County.

Комісар Cook 
County Dennis Deer 

запропонував пункт 
резолюції № 21-5290 

про оголошення 
кризового стану 

психічного здоров’я 
в загальній системі 

громадського здоров’я

ЧІКАГО, IL -  В четвер, 7 жовт-
ня, Cook County Dennis Deer за-
пропонував пункт резолюції № 
21-5290 про оголошення кризо-
вого стану психічного здоров’я 
в загальній системі громадсько-
го здоров’я. Пункт був одного-
лосно підтриманий на Раді ок-
ругу.

У резолюції відзначається 
збільшення кількості людей, 
які отримували послуги з охо-
рони психічного та поведінко-
вого здоров’я в містах Chicago 
і Cook County. Згідно з даними, 
зібраними Chicago Department 
of Public Health, у 2018 році при-
близно 54 000 людей пройшли 
лікування поведінки, тоді як у 
2020 році було понад 68 000 
осіб, які пройшли лікування по-
ведінки, що на 26% більше, ніж 
осіб, які пройшли курс лікуван-
ня у 2018 році.

У резолюції також зазнача-
ється, що Cook County Health’s 
Department of Psychiatry надав 
медичну допомогу більш ніж 
8700 пацієнтам, які потребують 
послуг з поведінкової медици-
ни, у 2019 році, і протягом пер-
ших двох кварталів 2021 року 
опікувався 8695 пацієнтами. в 
середньому 475 смертей на рік 
через самогубство з 2017 року. 
Приблизно 329 смертей, заре-
єстрованих у 2021 році, зараз 
Cook County досягає середньо-
го рівня за попередні роки.

«Я вважаю, що уряд Cook 
County потребував вирішення 
проблем психічного здоров’я в 
наших громадах. У світлі панде-
мії ці проблеми загострилися, 
і ми спостерігаємо зростання 
рівня самогубств, а потреба в 
психічному здоров’ї та поведін-
кових послугах користується 
великим попитом. Моя відпо-
відальність як голови охорони 
здоров’я та лікаря, та заступни-
ка голови Незалежної лікарня-
ної ради полягає в тому, що ми 
вирішуємо ці проблеми, тісно 
співпрацюючи з охороною здо-
ров’я Cook County та Chicago 
Department of Public Health, 
щоб забезпечити громадянам 
Cook County необхідне здоров’я 
та послуги психічного здоров’я, 
які їм потрібні», - сказав комісар 
Cook County Dennis Deer.

З питань та/або додаткової 
інформації звертайтесь 

до David Evers за номером 
312-285-8276
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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

шукає людей/пари 
для нічного прибирання офісів 

шукає порть  в оф сне  
в Oakbrook. M-F (5 times a week) 8:30am-5pm

CLEANING COMPANY 847-529-8212

в  районах: 
 

Бажано розмовляти польською або англійською.

Дзвонить  847-338-6464 

Приватна Cleaning Company шукає жінку
для роботи  в  парі з іншою людиною.

УВАГА! РОБОТА!

Потрібні працівники (пари) на прибирання 
офісних  приміщень  в вечірній час.
В місти Wheeling &  Buffalo Grove.

Залиште повідомлення на 224-676-3602 Ми  Вам обов'язково
зателефонуємо!

ПРИБИРАННЯ Увага, підробіток ввечері!

Ми пропонуємо традиційні та нетрадиційні 
церемонії поховання, кремацію та 

поминальні служби на протязі 100 років 
Економний пакет пропозицій 
та конкурентоспроможні ціни

Переправа тіла на Україну
5776 W. Lawrence Ave. Chicago,  IL  60630
www.muzykafuneralhome.com  773-545-3800 
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