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ЧАС І ПОДІЇ
#42 I 10.20.2021
Назар Мухачов,
Київ
Спеціально
для «Час і Події»

С

аме з таким гаслом США в
свій час воювали за незалежність із метрополією - Великобританією. Гасло - надзвичайно
правдиве, а головне - перевірене
багатовіковою практикою.

Для України можна використати
це ж гасло, але слово “англійців” замінити на “євреїв”. Адже саме те, як
розумно, практично та прагматично
побудована держава Ізраїль - національна держава єврейського народу - є одним з найкращих прикладів
для України та українців. Національне багатство Ізраїлю - чітко обліковане, контрольоване і максимально
зберігається в інтересах всього народу. Зокрема вся сільськогосподарська земля Ізраїлю - 92 відсотки
території (решта 8 - житловий фонд)
належить державі! А в Україні зеленські з порошенками та вакарчуками
дуже прагнуть все розпродати. Починаючи із землі та надр.
Крім того, є ще одна обставина, котра робить приклад Ізраїлю
близьким для України - там також
йде війна. Війна України проти Росії
поки не має жодних тенденцій до
закінчення.
Та повернімося до США та економіки. Як США стали багатими і чому
настільки важливим є гасло “роби
так, як роблять англійці”? В основі
базового первинного багатства та
потужності США лежало прагнення дорівнятись до Великобританії,
колонією якої Штати, власне, і були.
Що це означало з точки зору економіки?
Англійці вели відносно США колоніальну політику. Окрім оподаткування, це першочергово полягало у фактичній забороні розвитку в
Америці своєї обробної промисловості. В різний історичний час Англія робила Штати постачальником
сировини: цукру, тютюну, шерсті,
бавовни тощо. Сировину доставляли в центр - Англію, там здійснювалася її переробка. Отримані продукти з високою доданою вартістю
збувалися на внутрішні ринки, в
Європу та навіть у ті ж Штати. При
такій економічній моделі вся створена висока додана вартість осідала в Англії, а США як виробник сировини одержували копійки. Коли
в США зародився економічно сильний клас буржуазії, яка в подальшому стала основою американської
еліти, останніх така ситуація, очевидно, не влаштовувала. Люди прагнули змін. Війні за незалежність від
британської корони передували
численні спроби вирішення цих
питань політичним шляхом: отримання дозволів, пом’якшення умов,
створення якихось партнерських
виробництв тощо. Але метрополія
була категорична і жорстка, адже
вона захищала свої економічні інтереси як основу свого багатства.
І саме з цієї причини війна США за
незалежність була неминучою. Це
стало просто питанням часу.
Здобувши незалежність, США
розпочали свій шлях розвитку,
успішність якого підтверджена надзвичайними результатами. Починався цей шлях через створення в
себе потужної обробної промисловості - формування високої доданої
вартості на своїй території. США

УКРАЇНОЦЕНТРИЗМ

«Не роби так, як кажуть
англійці - роби так,
як роблять англійці»

прагнули дорівнятись до світового
лідера того часу - Великобританії, а
тому - копіювали економічні моделі.
І копії в багатьох місцях, зокрема і в
силу масштабу, та зміни геополітичних сил у світі, стали багато в чому
сильнішими від оригіналу.
Прагнення дорівнятись до розвинених та багатих країн лежить в
основі добробуту усього західного
світу. Усього. І це економічна теорія,
які кожна успішна держава реалізовувала в свій спосіб. В одній із попередніх статей ми згадували економічні принципи, завдяки яким
Австрійська імперія стала багатою
та успішною (“Принципи збагачення держави: 9 уроків Філіпа фон
Хорніка”https://www.chasipodii.
net/article/27132/). Написані задовго до незалежності США, ці принципи лягли в основу майбутнього
багатства Америки. Адже прагнення дорівнятись до багатих країн, а
потім - перевершити і лежить в їх
основі.
Всі повоєнні економічні успіхи
плану Маршалла мали той же принцип. Так звані “азійські тигри”, Японія,
Сінгапур, Тайвань - використовували ті ж механізми. Китай, який зараз
впевнено змагається за роль світового політичного та економічного
лідера, також набуває сили саме завдяки прагненню дорівнятись - у даному випадку до США. Єдина відмінність - до обробної промисловості
додались сфери, котрі ще, більшою
мірою, формують високу додану
вартість - високі технології.
Ці, на перший погляд, очевидні
та зрозумілі економічні думки не
є відкриттям. Але певні глобальні
сили дуже постарались, щоб світове інформаційне поле було наповнене іншою інформацією. А тези,
документи, світові вчені, які пропагують саме такі ідеї та розповідають
правду, стали “широко відомими у
дуже вузьких колах”. Чималу роль
в цьому зіграло, до речі, руйнування системи освіти в цілому світі, що
зменшило число людей, здатних
глибоко розуміти все вище написане, а самі знання щодо цього - відправило на маргінес.
Саме через ці тенденції у 1989
році, коли відбувся кінець “холодної війни”, його привітали зокрема
і як “кінець історії” (Френсіс Фукуяма). Це був кінець і певного економічного протистояння, котре СРСР,
при всій своїй антилюдській при-

роді, не настільки вже й однобоко
програвало США. Завдяки глобальній неоліберальній політиці “кінець
історії” постарались ще зробити
“кінцем національних держав” (Кенічі Охмає), зокрема - і в економіці.
Логіка полягала ось у чому: якщо
держава програла, то, за визначенням, виграв ринок. Кому потрібні
держави та інші інституції? Згідно
з новою ідеологією ринок почали
вважати “ідеальним механізмом”,
який, якщо не втручатись в його
роботу, створить тенденцію до вирівнювання цін на робочу силу і
капітал в усьому світі. Цей “геніальний” прогноз було створено в 1949
році американським економістом
Полом Самюельсоном, в самий пік
“холодної війни”.
Тому “прагнення дорівнятись”
як економічну основу було відкинуто. Точніше, його почали замовчувати, а на зміну запропонували
абсолютно безглузду брехливу неоліберальну ринкову модель, котра
зараз, при ближчому аналізі, стає
щодалі спорідненішою із неомарксизмом, замаскованим під демократію.
Україну з 1991 року пустили
саме цим шляхом, на якому була
зруйнована промисловість, в тому
числі і високотехнологічна (станом
на 1991 рік Україна була однією з
передових держав за більшістю показників). Національне багатство
було вкрадене в українців політико-економічними методами - в ході
довгострокових та багатокрокових
реформ, кінцева мета яких і полягала в таких результатах.
“Друзі”, котрі нам “допомагали”
здійснювати ці рихворми, продовжують надавати чіткі поради і зараз.
МВФ, Світовий Банк, купа хибнокомпетентних грантожерів, вигодованих на жирні гранти транснаціональних фінансових структур,
політичні вожді та вождята, куплені
олігархами, Москвою або тими ж
структурами і т.п.
І здавалося б, що прислів’я “результати не брешуть” є достатньо
зрозумілим. Але тут українці продовжують поводитися як та мишка
в анекдоті, що не могла перестати
гризти кактус - “гризла і плакала,
гризла і плакала”. Цю світоглядну
політико-економічну
шизофренію мусимо припинити ми самі. Бо
більше нікому. Та й усім іншим наша
“шизофренія” є вигідна - тоді ми
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дуже добре постачаємо сировинний ресурс. Люди, в даному випадку, також стають ресурсом, замість
того, щоб бути найвищою цінністю.
Фактично у 1989 році панівний світогляд перейшов від однієї
космополітичної ідеології - комунізму, до іншої - неолібералізму. Одну
утопію було замінено іншою. Обидві нехтували національними державами. Ще в 1897 році видатний
німецький економіст Густав Шмолер, ректор Берлінського університету, застерігав, що “комунізм та
ультралібералізм народжені однією
матір’ю”, бо їм бракує розуміння реальної економічної діяльності і реальних людей.
Взявши курс на економічне приєднання до деградуючого в багатьох сенсах ЄС, Україна пішла шляхом подальшого ствердження себе
як “сировинного придатка”. Цим
шляхом вже пройшли балтійські
країни, зокрема Латвія, головним
експортним продуктом якої стали
люди. А грошові перекази мігрантів
- головне джерело отримання іноземної валюти. Ці всі явища є регресом та не мають нічого спільного з
реформами чи прогресом.
Взагалі, українцям варто поставити питання: як ще двадцять п’ять років тому, не маючи жодних боргових
зобов’язань перед МВФ, економічно
розвинена країна за такий короткий період стала чи не найбільшим
боржником цього ж МВФ? І в той же
час, за цей період в Україні з'явилося багато олігархів і мільярдерів. І це
питання є одним із ключових, адже,
що б ми не робили зараз, кредитний зашморг для України нікуди не
дівається, а, навпаки, дедалі дужче
затягується. Тому перегляд наших
відносин із усіма “доброзичливими
порадниками” є абсолютно необхідним, а самі взаємовідносини повинні бути чітко оцінені з економічної та
правової точок зору.
Прагнення
дорівнятись
до
успішних країн лежить в основі
“мистецтва створення багатих держав”. І тим українцям, котрі мусять
собою замінити анти- та псевдоеліту, що панують зараз, необідно це
добре усвідомити. Адже політика концентрована економіка. А буття
формує свідомість. Економічне буття пограбованої України створило
умови замкнутого порочного кола,
де негативні наслідки політики та
економіки на кожному наступному
колі тільки поглиблюють самі себе.
Байдуже, у який спосіб це коло
буде розірване: чи в мрійливо-мирний, чи воєнний, чи найжорсткішим
вибухом, аналогічним до Коліївщини. Важливим є те, що при будь-якому з цих способів розірвання порочного кола, однаково постане
питання: “Що робити далі в економіці?”. Відповідь україноцентризму
як майбутньої ідеології нової України - “прагнути дорівнятись до багатих країн, а потім - перегнати їх”. Це
лише одна з необхідних відповідей,
але вона є базовою. В наступних
статтях ми будемо продовжувати
пошук найважливіших питань та
формування відповідей на них.
На жаль, такий дискурс в українському інформаційному полі є майже повністю відсутнім, попри усю
його важливість. Тому ми закликаємо всіх, хто розуміє вищенаписане:
поширюйте такі матеріали всюди,
де є можливість, міркуйте над цими
питаннями, дискутуйте. Результати
залежать від свідомої роботи кожного з нас.
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Початок Осіннього Сезону
в Південно-Західній Флориді
Професор Віра Боднарук,
Норт Порт,
Управа Громадського Комітету,
Спеціально для “Час і Події”

П

ісля півторарічної перерви
через карантинні обмеження, україно-американська
громада в Норт Порті і околицях Флориди мала товариську
зустріч в неділю,10-ого жовтня,
після Служби Божої, в Осередку ім. св. Андрія. Темою зустрічі
була 30-та річниця відновлення Незалежності України.

Віра Боднарук, член управи
Громадського Комітету
закриває зустріч

Голова Осередку Віктор
Лісничий відкриває зустріч

Голова Осередку Віктор Лісничий
привітав гостей і запросив оглянути коротку програму. В програмі
був фільм, що складався з уривків із
святкувань 24-ого серпня в Україні,
який підготувала Оксана Лев. Присутні слухали оптимістичні слова
президента України Володимира Зеленського, із захопленням дивилися
на парад по Хрещатику та були зачаровані піснями «Україна», «Реве та
Стогне», «Червона Рута», і молитвою
«Боже Великий, Єдиний».

Частина присутніх під час імпрези

Члени управи Осередку та Громадського Комітету святочно декорували залю українським вінком з
числом «30» посередині, всі столи
були прикрашені американськими
та українськими прапорцями з колосками, а на дверях при вході був
напис: «Вітаємо – 30 років Незалежності України» . На перекуску було
подано полтавські пиріжечки та рогалики - до кави чи чаю.
Після програми Віра Боднарук,

від імені Громадського Комітету, подякувала всім, хто приклав зусиль
до організації зустрічі: голові Осередку Вікторові Лісничому, Оксані
Лев (фільм), Ліді Білоус (напис),Славі
Стефанишин (вінок), Кларі і Володимирові Шпічкам (декорації), Галі Лісничій (печиво), Наталії Невмержицькій (печиво) і Богданові Боднаруку
(каса).
Залучені фото Христини Чайковської

Український Конґресовий Комітет Америки, Відділ Іллінойс,
організував віртуальне віче
«30 років Незалежності України: Минуле, Сучасне і Майбутнє»
за участі Президента Громадської організації «Україна-2050» Евгена Чолія

13 жовтня 2021 року Президент
Громадської організації «Україна-2050» Евген Чолій виголосив
доповідь на тему «30 років Незалежності України: Минуле,
Сучасне і Майбутнє» під час
віртуального віча, яке організував Український Конґресовий
Комітет Америки, Відділ Іллінойс,
до якого долучилися представники Провінційної Ради Онтаріо
Конґресу Українців Канади.
Президент Українського Конґресового Комітету Америки, Відділ Іллінойс, Ігор Дячун керував цим заходом, який також привітав Президент
Провінційної Ради Онтаріо Конґресу
Українців Канади Тарас Багрій.
Під час своєї доповіді Евген Чолій
наголосив:
“Відновлення Незалежності України є, безперечно, однією з найважливіших і найбільш визначних
геополітичних подій 20-го століття.
Дійсно, коли Україна ще раз проголосила свою відновлену Незалежність, вона підштовхнула всіх до нової геополітичної ери, спричинила
крах того, що колишній Президент
США Рональд Рейган правильно називав «імперією зла», і дозволила
Українському народу вийти з колоніалізму та увійти у коло вільних народів світу”.
Відтак він дав ряд прикладів, як
конкретно українська діаспора допомогла у розбудові української

держави впродовж останніх 30-ти
років Незалежності України, починаючи від сприяння у визнанні міжнародним співтовариством відновлення Незалежності Україні, закінчуючи
закупівлею приміщень для Посольства та резиденції Посла України в
Канаді, для Генеральних консульств
України у Нью-Йорку і в Чикаго, для
Постійного представництва України
в ООН у Нью-Йорку.
У зв’язку з цим, він заявив, що:
“Ці всі факти і статистичні дані повинні також заохочувати нас бути ще
більш жертовними з нашим часом і
фінансами щоб подальше допомагати українському народу в ці складні
часи, тому, що Росія - хоч визнала Незалежність України за назвою – але
ніколи не прийняла геополітичну
реальність, що виникла в результаті
відновлення Незалежності України”.
Евген Чолій також звернувся до
присутніх з таким закликом:
“Ми повинні переконливо закликати міжнародне співтовариство,
зокрема - США, ефективно допомагати Україні повністю відновити та
захистити свою територіальну цілісність, – не тільки заради України, а
й заради міжнародної спільноти, бо
незалежна і територіально цілісна
Україна з повноцінним членством,
як у НАТО, так і в Європейському Союзі, є найкращою гарантією миру і
стабільності в світі.
Зокрема в цей критичний час
українська діаспора, в тому числі

дуже активний Відділ Іллінойс Українського Конґресового Комітету
Америки, повинна продовжувати
свою адвокаційну роботу, щоб міжнародне співтовариство, а головне США, вжили конкретні заходи задля:
1. НАТО надав Україні План дій
щодо членства в НАТО;
2. Росія не могла обійти Україну у постачанні газу до Європи і подальше вживати газ, як політичну
зброю проти Заходу; та
3. Росії було заборонено користуватися SWIFT, якщо вона не деокупує Україну протягом певного періоду часу, визначеного Заходом.
У додатку він пояснив, що дезінформація є важливою складовою
гібридної агресії Росії проти України,
та заявив, що:
“У зв’язку з цим Україна та її
20-мільйонна українська діаспора
повинні докладати всіх зусиль для
протидії такій дезінформації. Тим
самим запевнити, що міжнароднa
спільнота формує свою думку і приймає рішення відносно України і
української діаспори на основі саме
правдивої інформації.
Тому користаю з цієї нагоди щоб
подякувати всім учасникам цього
заходу, які вже приєдналися до Постійної міжнародної місії медіа-моніторингу Громадської організації
«Україна-2050», щоб поборювати
дезінформацію проти України та
української діаспори. Станом на сьогодні ця місія нараховує 166 членів

із 56 країн, включаючи США, які на
волонтерських засадах здійснюють
моніторинг на 42 мовах та протидіють такій дезінформації.
Також щиро запрошую всіх інших
долучитися до нашої місії та конкретно і щоденно допомагати Україні поборювати російську гібридну
агресію та подальше утверджувати
свою державність”.
На кінець Віцепрезидент Українського Конґресового Комітету
Америки, Відділ Іллінойс, Павло
Бандрівський подякував Президенту Громадської організації «Україна-2050» за виступ, повідомив присутніх, що доповідь Евгена Чолія
буде на веб-сайті Українського Конґресового Комітету Америки, Відділ
Іллінойс, uccaillinois.org і на його
Facebook сторінці facebook.com/
UCCA ILLINOIS.
Громадська організація «Україна-2050»
www.ukraine-2050.org

Довідка

Громадська організація (ГО)
«Україна-2050» є неприбутковою
організацією, заснованою, щоб
сприяти втіленню в життя за час
одного покоління – до 2050 року
– стратегії сталого розвитку України, як повністю незалежної, територіально цілісної, демократичної,
реформованої та економічно конкурентоспроможної Європейської
держави.
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огильник совісті. Ітиметься про актуальні й
донині наслідки аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року.
Над 4-м енергоблоком насунули
«арку», або «Новий безпечний конфайнмент. 1-ша черга» (далі — НБК).
Пафосно «насунули». До заданої дати,
попри те, що планових робіт усередині «арки» не було завершено, й потім
персонал був змушений й надалі працювати вже в безпосередній близькості із 4-м енергоблоком, під дозовими навантаженнями. Але на той
час терміни виконання робіт зросли в
кілька разів, як і їхня вартість, а також
«втома» міжнародних донорів. І хоча
громадськість «арка» заспокоїла, приводи для тривог, принаймні в експертному середовищі, залишилися.
На момент аварії в 4-му енергоблоці повна маса завантаженого в
активну зону ядерного палива становила 190,2 тонни, більша частина
якого являла собою касети першого
завантаження з вигорянням 11–15
МВт∙доба/кг урану. Маса урану в кожній касеті становить 0,1147 тонни.
Нині паливо в об’єкті «Укриття»
перебуває у вигляді таких модифікацій:
z фрагменти активної зони,
більшу частину яких, як припускають, викинуло при вибуху на верхні
поверхи блоку;
z застиглі лавоподібні паливовмісні матеріали (ЛПВМ), які утворювалися під час активної стадії аварії (26 квітня — 6 травня 1986 року)
при високотемпературній взаємодії
палива з конструкціями блоку та поширилися підреакторними приміщеннями;
z 1990 року було виявлено, що у
воді, яка знаходиться в низці нижніх
приміщень об’єкта, містяться розчинені форми урану, плутонію, америцію.
За вкрай консервативною оцінкою
експертів, нині у приміщеннях об’єкта
«Укриття» виявлено не більш як 125
тонн палива зі зруйнованого реактора, 5,5 тонн свіжого й близько 15 тонн
опроміненого. Як бачимо, значної
кількості палива ще не виявлено.
Протягом усієї активної стадії
Чорнобильської аварії основна частина радіонуклідів викидалася з активної зони зруйнованого реактора
в складі часток, що містили дисперговане паливо.
В установленому процесі утворення лави (Т близько 2000°С) леткі
речовини — галогени, лужні метали,
група телуру — могли виходити з палива незалежно.
За іншим даними, кількість високоактивного матеріалу, що його солдатики-смертники збирали лопатами на даху машинного залу і скидали
вниз, мала досить значний обсяг. Не
секрет, що дистанційно керовані роботи, копії яких нині можна побачити в музеї в Чорнобилі, а оригінали,
які неможливо дезактивувати, — на
пункті захоронення радіоактивних
відходів (ПЗРВ) «Буряківка», виходили з ладу від замежного рівня радіації. І це було не всередині реактора,
що вибухнув, а на прилеглих дахах і
території.
Поблизу 4-го енергоблоку було
організовано кілька могильників.
Могильник із самими радіоактивними речовинами займав площу в 5,4
га, називався «Північний» і в подальшому не міг там залишатися. Прийняли рішення про будівництво ПЗРВ
«Підлісний» (поверхневого типу)
і ПЗРВ «Буряківка» (траншейного
типу). Про жодні захищені капітальні
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Годинникова бомба
в зоні відчуження,
або Чим небезпечний пункт захоронення
радіоактивних відходів «Підлісний»

об’єкти тоді не йшлося. Роботи виконувалися силами особового складу
в/ч 61753. Поблизу ЧАЕС могильник
«Північний» було ліквідовано, а його
вміст перевезли на ПЗРВ «Підлісний»
(див. рис.) і ПЗРВ «Буряківка».
По ПЗРВ «Підлісний» залишаються актуальними на сьогодні такі проблеми:
 проєкт сховища не відповідає
міжнародним вимогам і рекомендаціям із тривалого зберігання таких
відходів;
 згідно з наявними даними, у модуль А-1 було завантажено 2650 куб.
м твердих високоактивних відходів,
у модуль Б-1 — близько 1310 куб. м
(частково в контейнерах). Крім того,
у кожен модуль поверх бетону було
залито близько 650 куб. м «брудної»
суміші піску й гравію при погодинній
дозі близько 100 мкЗв/год;
 с урахуванням суміші бетону,
піску й гравію, а також покритих радіоактивних відходів загальний обсяг радіоактивного матеріалу ПЗРВ
«Підлісний» становить майже 11 000
куб. м;
 дані про радіаційні характеристики відходів у ПЗРВ «Підлісний»
невизначені, оскільки немає жодних
детальних відомостей про методи
оцінок, що використовувалися для
їхнього одержання. Найбільш реалістична оцінка, заснована на результатах дослідження, вказує на
2,6·1015 Бк;
 немає повної інформації про
стан радіоактивних відходів і конструкції сховища;

 не прийнято рішення про подальші роботи із забезпечення безпеки зберігання таких відходів;
 Фактично немає активного
й пасивного обладнання системи
фізичного захисту об’єкта, яке значиться по документах.
У рамках надання так званої міжнародної технічної допомоги зарубіжними фахівцями вже проводилися роботи з пошуку залишків
післяаварійного ядерного палива. У
звітах чорним по білому написано,
що в ПЗРВ «Підлісний» розміщуються лавоподібні матеріали, аналогічні
тим, що залишилися всередині 4-го
енергоблоку в результаті аварії. І для
визначення їхньої кількості та стану
(наявності або відсутності реакцій
розпаду ядерних матеріалів, температури тощо) слід здійснювати інвазивні дослідження.
Жодного проєкту «міжнародної
технічної допомоги» в галузі радіоактивних відходів в Україні іноземці
самі не здійснюють. Іноземні компанії дістають кошти від Єврокомісії, і
після цього вони наймають виконавців, зокрема й серед співробітників
підприємств у зоні відчуження. І
двох таких співробітників, що проводили дослідження «Підлісного»,
мені вдалося встановити. Пізніше
вони стали головними ідеологами
й виконавцями при здійсненні інвазивного обстеження. На волонтерських засадах було зібрано групу
фахівців із різних підприємств зони
відчуження, зокрема від ЧАЕС —
бригаду бурильників, яка виконува-
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ла роботи на об’єкті «Укриття», якщо
простіше, яка свердлила бетон, щоб
одержати доступ усередину приміщень 4-го енергоблоку. Це були фахівці з досвідом у багато десятиліть,
які, побачивши щирий ентузіазм у
пошуку післяаварійного ядерного
палива за межами ЧАЕС, стали моїми
відданими союзниками. Вони розробили Програму досліджень, підписали величезну купу регламентуючих
інструкцій та інших документів. Ми
навіть знайшли небюджетні гроші на
покриття витрат на матеріали (бури
тощо). Але Держінспекція ядерного регулювання навідріз відмовлялася навіть розглядати наш пакет
документів. Не буду перелічувати,
скільки разів оббивав пороги цього
відомства. І одного разу якось навів
там таке порівняння: уявіть, що у вас
на задньому дворі будинку звалили
нечистоти й іншу отруту. І прикрили
газетками та присипали пісочком…
І цього разу допомогли фахівці з
МАГАТЕ. Під час одного з формальних візитів я попросив про зустріч із
функціонерами МАГАТЕ, що курирують Чорнобильську зону відчуження (ЧЗВ), без протоколу. На зустрічі
було представлено як історичні документи, так і результати досліджень
коштом Єврокомісії, а також наші
пропозиції з технології подальшого
обстеження «Підлісного». Усі ці аргументи, наполегливість і ентузіазм
нашої сторони дали позитивний
результат. Ми одержали гарантію
підтримки з боку сильного й авторитетного партнера. Так, особливо
чутливим було питання виконання
Україною зобов’язань з обліку ядерних матеріалів. Ми обговорили й це.
Наш аргумент: саме для виконання
зазначеної норми ми проводимо ці
дослідження. Мені поставили ще два
запитання. По-перше, чому раніше
ніхто в Україні не піднімав цієї теми?
По-друге, що ми робитимемо після
одержання результатів обстеження?
Я уникнув прямої відповіді на перше запитання, нехай це залишиться
за тим столом переговорів у Відні,
а от відповідь на друге запитання
заслуговує на увагу. По тону розмови після вивчення всіх матеріалів, а
на зустрічі були як адміністративні
керівники, так і технічні експерти
МАГАТЕ, було зрозуміло, що в підтвердженні наявності ядерних матеріалів у «Підлісному» ніхто не сумнівається. І всіх цікавили відповіді
на запитання, скільки їх там, які їхні
маса, склад, активність.
У Європі захоронення ядерних
матеріалів допускається тільки в
глибоких геологічних формаціях у
спеціальних геологічних сховищах.
Але таких у Європі немає жодного.
І всі країни змушені довгостроково
зберігати ядерні матеріали в спеціальних умовах у спеціальних сховищах. Про те, як чиновники в Україні
в’яло створюють видимість того, що
займаються майбутнім проєктом такого сховища, — тема окремої статті. Але, на моє переконання, такого
об’єкта в Україні не буде ніколи. Щоб
зрозуміти масштаби й потрібний
бюджет, досить один раз побувати в
експериментальній лабораторії такого геологічного сховища у Франції, яка далі всіх просунулася в цьому
питанні. І зрозуміло, чому: все-таки
56 діючих енергоблоків…
На переговорах такого рівня,
як у МАГАТЕ, доводиться особливо
ретельно підбирати слова та зважувати кожну думку. Але я відважився
Продовження на стор. 8
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й сказав буквально таке: усім миром,
зокрема й грошима України, будували Новий безпечний конфайнмент
(по-простому, арку), витратили понад
2 млрд євро, щоб накрити сховані під
багатометровим шаром бетону розплавлені графіт і ядерне паливо 4-го
енергоблоку. І вирішили: якщо всім і
скрізь повторювати, що більша частина палива нікуди не поділася, а знаходиться всередині реактора, що вибухнув, то це паливо якимсь дивом саме
там матеріалізується. Спочатку потрібно максимально точно довідатися, в
якій кількості та якої активності ядерні
матеріали знаходяться в «Підлісному»,
потім ми маємо забезпечити фізичний
захист об’єкта (там немає навіть цілої
огорожі, свердловини спостереження за ґрунтовими водами потребують
реконструкції, а до річки Прип’ять мінімум 300 метрів) відповідно до вимог
як до ядерної установки, і ввести охорону об’єкта силами Нацгвардії, як це
зроблено на ЧАЕС. І потім з усіма отриманими матеріалами й висновками
провести зустріч у МАГАТЕ, де спільно
прийняти рішення щодо подальшого
поводження з цим об’єктом.
Після цієї зустрічі в МАГАТЕ Держінспекція ядерного регулювання погодила Програму досліджень (не відразу,
звичайно, а з десятками зауважень).
Але нам дозволили працювати тільки
з блоком А-1. За історичними даними,
туди звозили сипучі, тобто не контейнеровані відходи з могильника «Північний» (див. документи 2, 3), а от самі
контейнери з високоактивним вмістом
(25 із них, судячи з даних в історичному документі, мали активність від 300
до 500 Р/год, 16 — від 500 до 800 Р/год
і 8 контейнерів — понад 800 Р/ч) — у
модуль Б-1, до якого нам заборонили
навіть підходити.
Не буду стомлювати подробицями,
як відбувалися дослідження й скільки
це зайняло часу, бо люди працювали
за так званими дозиметричними нарядами, тобто в умовах можливого
одержання підвищеної дози радіоактивного опромінення. Було дотримано
всіх норм радіаційної безпеки, використано засоби індивідуального захисту,
сеанси роботи було ретельно розраховано, контролювався аерозоль над
місцем проведення робіт, керни розміщували на зберігання в окремому від
персоналу приміщенні тощо. Для охочих ознайомитися з усіма деталями досліджень як наших колег з-за кордону,
так і зведеної команди ЧЗВ, я готовий
надати копії звітів. Там є й фотографії
актуального стану об’єкта, і керни, й
лавоподібний матеріал, і датчики нейтронів, і розрахунки. Все це наштовхує
на одну метафору: нечистоти, накриті
газеткою й присипані пісочком… Звіт
із пропозиціями ми направили в Держінспекцію ядерного регулювання
України, Держагентство з управління
зоною відчуження, Мінприроди, МАГАТЕ й СБУ. Це було три роки тому. Відтоді
об’єкта ніхто не торкався.
То що ж усе-таки не так із здійснюваною вже третій рік державною
екологічною політикою? Може, це ми,
звичайні громадяни України, занадто
багато хочемо, наприклад, чистої води
з крана, організованого поводження
з побутовими відходами, ефективних
заходів щодо зменшення викидів CO2
в атмосферу, гарантій безпеки з боку
Чорнобильської зони відчуження, і
щоб «мирний атом» так і залишався
мирним? Гадаю, річ в іншому.
Автор: Андрій Бургомістренко
Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/ukr/
macrolevel/hodinnikova-bomba-v-zoni-vidchuzhennjaabo-chim-nebezpechnij-punkt-zakhoronennjaradioaktivnikh-vidkhodiv-pidlisnij.html)
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НАБУ і ВАКС не визнають
рішень Конституційного Суду України
Національне
антикорупційне
бюро України та Вищий антикорупційний суд не визнають рішення
Конституційного Суду України від
28 серпня 2020 року №9-рп/2020,
яким був визнаний неконституційним Указ президента Порошенка
«Про призначення А.С.Ситника
директором Національного антикорупційного бюро України» від
16 квітня 2015 року №218/2015,
та рішення Конституційного Суду
України від 16 вересня 2020 року
№11-рп/2020, яким було визнане неконституційним положення
частини 2 статті 1 Закону України
«Про Національне антикорупційне
бюро України» стосовно наділення
президента України повноваженням утворювати НАБУ.
Видатним науковим здобутком
Криворізької юридичної школи
стали довіреності, які колишній директор НАБУ Ситник роздає співробітникам кол-центру Управління по
роботі з громадськістю НАБУ. Так,
наприклад, 5 січня 2021 року Артем
Сергійович, невідомо яким чином
потрапивши в приміщення НАБУ
(напевно, Ситника туди завів його
кум Андрій Калужинський), підписав довіреність, якою доручив
головному спеціалісту по роботі
з громадськістю кол-центру НАБУ
Олені Барабошкіній представляти
НАБУ в судах усіх інстанцій з наділенням її всіма повноваженнями
органу досудового розслідування,
наданими Кримінальним процесуальним кодексом України. Окрім того, згідно з цією довіреністю,
телефоністка Барабошкіна, яка в
робочий час має відповідати на телефонні дзвінки громадян, наділяється повноваженнями прокурора
й може брати участь у судових засіданнях при розгляді кримінальних
проваджень, які розслідувались
НАБУ; подавати докази та брати
участь у їх дослідженні; підписува-

ти апеляційні скарги на вироки Вищого антикорупційного суду та інші
судові рішення; ставити запитання
іншим учасникам кримінального
провадження; заявляти клопотання та відводи; знайомитись з матеріалами справ та робити з них копії
тощо.
Цей шедевр юридичної думки,
яким телефоністка Барабошкіна наділена повноваженнями прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, видав не Ситник
(бо Артем Сергійович розуміє, що
28 серпня 2020 року зникли підстави перебування його на посаді
директора НАБУ), а безпосередньо Національне антикорупційне
бюро України як юридична особа,
яке, як сказано в довіреності, діє
на підставі Указу президента України №217/2020 від 16.04.2015 «Про
утворення Національного антикорупційного бюро України» – дарма,
що в президента України немає повноважень утворювати якісь бюро.
Але оскільки НАБУ як юридична
особа не може нічого підписати,
свій автограф поставив Ситник,
назвавши себе «директором НАБУ».
Вищий антикорупційний суд не
побачив нічого дивного в тому, що
співробітниця відділу по роботі з
громадськістю (колл-центру) НАБУ
може брати участь у розгляді кри-

мінальних проваджень та подавати апеляційні скарги на вироки, і,
всупереч двом рішенням Конституційного Суду України, прийняв довіреність самозваного «директора
НАБУ» та допустив громадянку Барабошкіну до участі в судових засіданнях, а також дозволив їй знімати копії з матеріалів кримінальних
проваджень.
Для чого телефоністці Барабошкіній копії матеріалів кримінальних проваджень секрету не становить. Річ у тім, що Управління по
роботі з громадськістю НАБУ – це
той самий творчий колектив, який
пише сценарії так званих розслідувань програми «Схеми» радіо «Свобода» та народного експерта з усіх
питань Бутусова. Але оскільки далеко не всякий детектив погодиться копіювати матеріали справ, що
перебувають у провадженні НАБУ,
для Седлецької чи Бутусова, цю роботу взяли на себе Барабошкіна й
співробітники Вищого антикорупційного суду.
Автор: Володимир Бойко
Джерело: Насправді.Тудей (https://naspravdi.
today/uk/2021/09/28/nabu-i-vaks-ne-vyznaiutrishen-konstytutsiynoho-sudu-ukrainy/)

Від редакції

Верховенство права українськими чиновниками вважається голослівним анахронізмом, на який
можна не звертати увагу. А чого ще
можна очікувати, якщо президенти один за одним «топчуться» по
Конституції, не виконуючи навіть
абсолютно очевидних і чітко сформульованих правових норм. Особливо в цьому «топтанні» успішним
є президент Зеленський. Адже він,
в погоні за розпродажем української землі і надр, всупереч Конституції України, умудрився «скасувати
указ про призначення суддів Конституційного Суду». Адже ті судді
збирались відхилити його «розпродаж України». Але дії Зеленського
є нічим іншим, як узурпацією влади, котра ще й породжує «правову
невизначеність», що є абсолютно
неприпустимим для верховенства
права.
НАБУ - неконституційний орган,
і експерти про це попереджували
ще в 2015 році, в момент його створення. Зараз ми маємо ситуацію,
коли є рішення Конституційного
Суду, про неконституційність утворення НАБУ. Є стаття в кримінальному кодексі «про невиконання
рішення суду, що набрало законної
сили». І є злочинці на посадах, котрі
це рішення не виконують. Але «посадити» їх нікому - всі органи очолюються «своїми» людьми. Єдине
добре в цій ситуації - те, що такий
стан речей довго не може існувати.
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БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ
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• Сімейні лікарі
• Терапевти
• Гінеколог
• Психіатр
• Ендокринолог
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• Госпіталізація в кращі
• Знижки для пацієнтів
госпіталі Чикаго та околиць
без страховок
• Відвідування
• Щеплення (прививки)
• Медичне тестування
хворих пацієнтів в
стану здоров’я після
домах пристарілих і
виробничих та побутових
реабілітаційних центрах
травм, а також
• Приймаємо страховки, а
також Medicare та Medicaid автомобільних аварій
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BOHDAN BILAS D.D.S.
Приймає пацієнтів в
Українській околиці з 1981 року
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Ȫ ƸǮǱǭǢǯǴǪ
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Усі види стоматологічних послуг
пос
слуг
• Пломбування
П
б
• Коронки
• Протези
• Імпланти
• Лікування кореневих каналів
• Чистка зубів

Приймаємо більшість страховок
Можлива оплата кредитною карткою

В офісі розмовляють українською,
російською, польською
2226 W. Chicago Ave.
Chicago, IL 60622
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бурення і затишшя боргового
фінансування. Параметри бюджету на 2022 рік дають можливість
виявити позитивні зрушення та
оцінити майбутні ризики у сфері
боргового фінансування. Обсяги
бюджетного дефіциту, державного
боргу та суми запозичень зменшуватимуться, але вартість обслуговування боргу та обтяжливість
державних гарантій зростатимуть.
У 2022 році передбачається
здійснення більш жорсткої бюджетно-податкової політики порівняно
з поточним і минулим роками. Урядом заплановано повне згортання
фіскальних стимулів у 2022-му і перехід до політики фіскальної консолідації. Проєктом бюджету граничний
розмір дефіциту встановлено на рівні
188 млрд грн, або 3,5% ВВП, при тому
що поточного року він становить
246,6 млрд, або 5,1% ВВП.
Первинний дефіцит державного
бюджету (різниця доходів і видатків
без відсоткових платежів) наступного року має бути знижений до нуля,
тобто вплив фіскальної політики на
рівень сукупного попиту буде близьким до нейтрального. Така політика
породжує ризики економічної стагнації та гальмування виходу економіки з кризи при продовженні пандемії
COVID-19. Однак, з іншого боку, вона
стримуватиме нарощування державного боргу.
У 2022 році із загальної суми державних запозичень (571,1 млрд грн)
73,5% має бути отримано від внутрішніх позик. Акцент на внутрішні
запозичення є правильним, адже він
дає змогу зменшити валютні ризики
державного боргу та залежність від
кон’юнктури міжнародного ринку капіталів.
Порівняння планових сум державних запозичень у 2019–2020 роках
(факт) і 2021–2022 роках (план) із різних джерел наведено в табл. 1. Темп
скорочення абсолютної суми запозичень 2022 року щодо 2021-го має
досягти 26,4%, а щодо 2020-го – 12%.
Проєктом бюджету на 2022 рік
передбачено, що сума зовнішніх запозичень зменшиться майже на 40%
порівняно із 2020-м. У відсотках до
ВВП обсяг зовнішніх позик 2022 року
(2,8% ВВП) буде помітно меншим від
показників 2021-го і 2020-го – 4,3% і
6% ВВП.
Величина валових внутрішніх запозичень у 2022 році має становити
420 млрд грн, або 7,8% ВВП, що означає зменшення на 3 в.п. ВВП порівняно із планом 2021 року. При цьому
чисте внутрішнє фінансування (за
вирахуванням витрат на погашення боргу) становитиме 99 млрд грн,
що в 1,5 разу відстає від фактичних і
планових показників 2020–2021 років. Чисте внутрішнє фінансування
наступного року має становити 5,2%
активів банків України та 9,6% банківських кредитів юридичним і фізичним
особам. Очевидно, що такі співвідношення вказують на низькі загрози реалізації «ефекту витіснення» державними позиками банківських кредитів.
Наступного року уряд планує
розміщувати на внутрішньому ринку переважно однорічні, дворічні та
довгострокові ОВДП, які дозволять
мобілізувати до бюджету 380 млрд
грн. Середньозважена дохідність
гривневих ОВДП, за прогнозом Мінфіну, 2022 року становитиме 11,7% річних. Зазначена дохідність перевищує
як середній показник 2020-го – 10,2%
річних, так і показник січня—вересня
2021 року – 11,4% річних.

ЕКОНОМІКА

Позики, борги та гарантії
в держбюджеті-2022
Зовнішні запозичення до загального фонду бюджету плануються в
сумі 4,5 млрд дол. США, у тому числі
1,5 млрд дол. від розміщення єврооблігацій і 3,0 млрд дол. від МВФ. Середня ставка зовнішніх комерційних
запозичень 2022 року планується на
рівні 7,5% річних.
Оцінюючи ризики позикового фінансування бюджетного дефіциту,
слід вказати таке. Виконання планів
щодо валового розміщення ОВДП у
сумі 420 млрд грн і чистого запозичення в сумі 99 млрд грн є цілком посильним завданням, особливо у разі
активізації участі фізичних осіб у придбанні ОВДП.
Більш ризиковим може виявитися
залучення 1,5 млрд дол. від розміщення єврооблігацій. Провідні центробанки світу вже оголосили про
можливість переходу до жорсткішої
монетарної політики в 2022 році, що
зумовлюватиме перебалансування
світових потоків капіталу і підвищення вартості позичкового фінансування для країн із ринками, що формуються. Підвищення ринкових ставок
за зовнішніми позиками України до
рівня понад 7% річних мало б спонукати уряд до переорієнтації із зовнішнього ринку капіталів на внутрішній
(на якому валютні ОВДП розміщуються за ставками до 2,5% у євро і 3,8% у
дол. США).

грн, або 57,6% ВВП. Розмір боргового навантаження у відсотках до ВВП
дещо знизиться відносно 2020 року,
але зросте відносно вересня 2021-го.
Зростання державного і гарантованого державою боргу відносно доходів бюджету стане однією з
негативних тенденцій 2022 року. Це
співвідношення має підвищитися із
217,3% у січні—серпні 2021 року до
244,1% – наприкінці 2022-го за гранично допустимого значення 200%.
Разом із цим дедалі більша частка
бюджетних ресурсів відволікатиметься на виплату відсотків за боргом: ця
стаття займала 9,2% загальної суми
видатків 2020 року і має збільшитися
до 12,6% – 2022-го.
Обслуговування державного боргу у 2022 році поглинатиме 181,4
млрд грн бюджетних коштів. Номінально дана стаття витрат має зрости
на 14,3% щодо 2021 року і на 51,5%
щодо 2020-го. Відносна величина
видатків бюджету на обслуговування боргів досягне 3,4% ВВП, тоді як у
середньому серед країн з ринками,
що формуються, вона становила 2%
ВВП. Збільшення видатків буде спричинене зміною структури боргу на
користь ринкових позик, зростанням
номінальної суми боргу та підвищенням ефективної відсоткової ставки
його обслуговування. Так, ефективна
ставка 2022-го досягне свого макси-

Унаслідок нарощування темпів
інфляції існує ризик підвищення
внутрішніх відсоткових ставок за
ОВДП до більш як 11,7% річних (що
передбачено бюджетом-2022). Посилення навантаження відсоткових
виплат за боргом змушуватиме уряд
перерозподіляти бюджетні кошти на боргові цілі, що деструктивно впливатиме на стан соціальної
сфери, функціонування державного сектору та інвестиційні можливості держави.
За прогнозом Міністерства фінансів, обсяг державного і гарантованого
державою боргу станом на 31 грудня
2022 року становитиме 3093,3 млрд

мального значення за останні п’ять
років – 7,2% річних.
Високий рівень боргового навантаження на державні фінанси
утримуватиме ризики рефінансування боргу на високому рівні, що
сигналізує про можливість виникнення боргових ускладнень у випадку дії
зовнішніх шоків чи політичної дестабілізації в Україні. Крім того, стійкість
державних фінансів погіршуватиметься у зв’язку із підвищенням
вартості державних запозичень і
активізацією виплат за гарантованими позиками.
Граничний розмір державних гарантій за кредитами проєктом бю-
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джету на 2022 рік визначено в сумі
78,25 млрд грн, що на 10,4 млрд менше, ніж передбачено бюджетом 2021го. Встановлений граничний обсяг є
більшим від 6% доходів державного
бюджету, хоча згідно із Бюджетним
кодексом ліміт державних гарантій
не має перевищувати 3% доходів загального фонду.
Стаття 7 проєкту закону про бюджет-2022 передбачає надання державних гарантій за такими напрямами: а) для реалізації інвестиційних
проєктів із реконструкції та модернізації інженерної інфраструктури
меліоративних систем; б) за портфелем кредитів банків, наданих суб’єктам господарювання мікро-, малого
і середнього підприємництва; в) для
фінансування програм, пов’язаних
із підвищенням обороноздатності і
безпеки держави; г) за позиками Державного агентства автомобільних доріг на розвиток мережі та утримання
автошляхів державного значення.
Цільова підтримка державою
певних секторів економіки чи фінансування державних функцій із
використанням гарантій за кредитами є вимушеною реакцією уряду на
деформації внутрішнього ринку і недоступність кредитних ресурсів для
довгострокових інвестицій загальнодержавного значення. Але рішення
щодо надання державних гарантій
не мають підміняти собою зважену
оцінку фіскальних ризиків, пов’язаних із наданням таких гарантій.
Адже 2022 року виконання урядом
гарантійних зобов’язань за кредитами, наданими підприємствам, коштуватиме бюджету 6,9 млрд грн, що в
1,4 разу більше, ніж 2021-го, і в 7 разів
більше, ніж 2020-го. Надалі тягар виплат за гарантованими кредитами ще
більше посилюватиметься.
Фінансова теорія говорить про
те, що державні гарантії породжують
такі суттєві проблеми при управлінні
державними фінансами:
– «моральний ризик» у поведінці
банків-кредиторів і позичальників
– реципієнтів гарантій і відсутність
строгих бюджетних процедур зазвичай призводять до розбазарювання
бюджетних коштів;
– мотиви надання державних гарантій, які пов’язані з можливістю
уникнути адекватного відображення
відповідних витрат у бюджеті, генерують суттєві ризики для стабільності
державних фінансів.
З огляду на це важливими засобами зменшення фіскальних ризиків
державних гарантій є такі:
формування системи підзвітності,
підконтрольності і транспарентності
державних гарантій за кредитами;
обмеження сфери дії державних
гарантій потенційно самоокупними
інвестиційними проєктами загальнодержавного значення;
застосування механізму часткових
гарантій до більшості програм державних гарантій.
Гарантування державою лише частини зобов’язань боржника забезпечило б розподіл кредитних ризиків
між урядом, кредитором і позичальником та нівелювало б проблеми
морального ризику. Уроки міжнародного досвіду вказують на те, що встановлення верхньої межі відповідальності уряду при настанні гарантійного
випадку на рівні 70–80% від суми кредиту виступає дієвим способом мінімізації фіскальних ризиків.
Автор: Тетяна Богдан
Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/
ukr/macrolevel/poziki-borhi-ta-harantiji-vderzhbjudzheti-2022.html)
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Безкоштовні консультації по телефону
і з допомогою системи Zoom

 

Особисті консультації в офісі – $250
(будуть відраховуватися надалі з Вашої оплати послуг адвоката)
Графік Роботи:
Пн-Пт: з 10 ранку до 8 вечора
Сб.-Нед. з 9 ранку до 2-ої дня

773-600-2727

jsager@jsassociates.info

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

МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!!!

Comprehensive
Rehabilitation Clinic

АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО, M.D.
СТЕНОЗ?

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

ГОЛОВНА БІЛЬ,
ЗАПАМОРОЧЕННЯ?

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

Декомпресія

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

985 S. Buffalo Grove Rd., Buffalo Grove, IL 60089 | 847-681-1161 | OrthoPainRehab.com
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Від редакції “Дзеркала
Тижня”: Ось і настав ще
один День учителя. День,
коли у вічному протистоянні «школа – суспільство»
запановує перемир’я. Коли
замість взаємних претензій та образ звучать теплі
слова і роздаються нагороди.
Так, ми знаємо чудових
учителів – харизматичних,
сильних, талановитих, які
у професії саме тому, що не
можуть без неї. Такої складної, часто невдячної й водночас прекрасної.
Але ми знаємо й інших
– тих, котрі дозволяють
собі приниження гідності,
нетолерантність і навіть
жорстокість. З іншого боку,
що було першим – курка чи
яйце? Суспільство винне в
тому, що така школа, чи
школа винна в тому, що
таке суспільство?
Учителі нарікають на
падіння їхнього авторитету й статусу, і слушно.
Але до цього доклали руку й
самі педагоги. Вони зі своїми
профспілками неодноразово забезпечували всі вибори
та всі лояльності за командою згори. Пам'ятаєте, як
на провладних мітингах і
демонстраціях збирали бюджетників за списками? Як
спускали рознарядку – від
кожної школи стільки-то
представників. І вчителі
мовчки йшли, бо «що ж удієш, начальство примусило». Не всі, звісно. Але тих,
хто протестував, доки колеги сором’язливо відводили
погляди, можна на пальцях
порахувати.
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Несвяткові думки до Дня вчителя
відвертий лист учителя до українців

Шкодую, що не кинув усе!

виправдані. Але претензії
спільноти педагогів – ні.
Тому що за всі ці роки вони
так і не заявили про себе як
про спільноту, не об'єдналися й не спробували врятувати професію, а з нею
– і країну. Ні вчителі, ні їхні
профспілки не примусили
владу здригнутися, обстоюючи достойну зарплатню та
якість освіти. І таку спільну
бездіяльність, таке втягування голів у плечі виправдати важко. Бо це злочин
перед майбутнім країни.
Напередодні професійного свята вчителів ми отримали лист від одного з
них. Адресований він, власне, суспільству. Автор просив не називати його імені.
Вчителі продовжують кричати поодинці, але за всіх.
Ну що ж, буде справедливо
дати їм слово.
«Ніколи не вважав день
учителя (з маленької в українському суспільстві) святом, бо це – день лицемірства. Слово «вчитель» стало
символом приниження в
українському суспільстві. А
самому суспільству треба
спочатку, як мінімум, зрозуміти, навіщо йому ця держава, що саме воно будує,
а далі – навіщо йому якісна
освіта, в чому її цінність.
Так, я вчитель, поки що,
і не знаю, чи пишаюся за-

напризволяще, ми в одному
з вами пакеті для трупів.
Ми, вчителі, – заручники країни, громадяни якої
погано розуміють свою потребу в ній, не мають мети її
розвитку. І, як наслідок, – не
знають, навіщо їм навчання.
Тому й дозволяють невипадковим людям робити в
освіті все, що їм заманеться,
для власної користі. І заручниками на цьому підводному човні стають усі, коло замикається.
Весняний карантин проявив те, що вчителі знали давно, – для більшості
батьків школа є місцем перетримування дітей. Лише
після результатів тестування знань виникають
питання: «А чому в моєї
крихітки гірше ніж у …»,
хоча ця проблемка швидко губиться серед питань
важливіших – про колір
нової автівки чи вибір напрямку майбутнього відпочинку.
Школа перетворилася
на один суцільний клубок
заплутаних проблем: залякана жебрачка, всім винна.
Звісно, розпочався негативний відбір, висококласних
фахівців у ній ставало дедалі менше. Слиняво-цнотливі
об'яви-моління шкіл про вакансії для «найкращої вчительки», «відгукнися!», для

нить, бо реально вона лише
консервує чинну систему
пострадянських відносин
в освіті – зарегульованість,
підлеглість,
маніпулятивність. Гасла яскраві, але ми
марнуємо час і ресурси
можливого розвитку.
Кращі вчителі йдуть –
одні у вічність, інші у приватні дорогі проєкти. Доступна якісна освіта зникає.
Я належу до того покоління, коли на вчителя ще
вчили, серйозно готували.
Коли на цій спеціальності
ще траплялися справжні випускники-медалісти. Тепер
учителем може стати лише
відвертий аутсайдер, якому
важко набрати 150 балів із

ви не зможете дати того, що
віддаєте іншим, – влаштовує
перспектива?
Але ж ви розумний – ви
все можете змінити на початку, піти в ІТ і … життя отримає сенс. І через рік-два
ваша половинка з дітьми
їхатиме з вами в автівці до
міста – тільки з вами, без алкашів поруч. Будете обговорювати свій день, планувати
вихідні, – різницю відчуваєте?
Згадав ще один спосіб
для вчителя заробити – понабирати «годин» і відверто
халтурити або ночувати в
школі. Але висококласні так
не роблять – обмежуються навантаженням нижче
ставки, без класного керівництва, а решта – репетиторство: дуже дорого, ефективно.
Жінок у школі тому і більше, що їхні чоловіки частіше
покривають нестачу коштів
через невисокі вчительські зарплатні. Але згодом
у таких відносинах виникають непорозуміння, порушуються питання рівності,
важливості. Дівчата, це для
вас замітка, чи варто ставати вчителькою.
Веселий вигляд мають
«стандарти», які висунули
зараз до вчителя. Молоді
люди, перш ніж піти викладати в школу, зазирніть у ці
папери й подивіться, скільки вам за це обіцяє держава.
Вже здивувалися? Кажуть:
«Вимагають як від розумних, а платять як дурним».
У вас уже з’явився «татусь»,
котрий покриватиме різницю? Може, краще зразу в
«утриманки»? Так хоч буде
чесно й не доведеться проходити етапи розвінчання
ілюзій та психічних травм.
Учителі – ви НЕ важли-

«Я не мовчу... Я підводжуся там, де решта сидять, а то
й лежать, – розповідав один
директор школи. – І мені боляче, коли поруч – жодного
Ще один спосіб для вчителя заробити
союзника... Жоднісінького!
Постійно. У всіх ситуаціях.
– понабирати «годин» і відверто
Колись, у далекому 2005-му,
халтурити або ночувати в школі
мені у вічі кинули: «Ви вчитель? Учителі – це останні
математики. Ще є пасіонарії, ві! Потрібні й важливі тільлюди». Виявляється, той,
яких власники освітньої пі- ки підлеглі, що виконують
хто це сказав, був із села,
раміди намагаються стави- усі забаганки «вищих» нев якому вчителями робибожителів. А тим часом
ти всім за приклад.
ли вибори під Януковича.
успішно
Чоловіків у школах май- «реформатори»
Я мав тому чоловікові розже не лишилося, особливо розпиляють ще один грант
казувати, як мій колектив
у великих містах. Так і має за методичку «На допомогу
послідовно дотримувався
бути, бо прикро після ба- успішному вчителю» (сарзакону і справедливості? Як
гатьох років шлюбу почути казм). Женіть цих «ефективмені доводилося виводивід дружини: «Краще б ти них управлінців» утришия й
ти із залу для голосування
зраджував і заробляв біль- копняками, бо скоро ваших
«спостерігачів» та «журнаше, ніж так». Тому не раджу дітей узагалі нікому буде
лістів» від влади? Але таких,
талановитим іти викладати вчити, хіба тільки за велияк я, ЗМІ «не бачать», а біов школу, – вас тут не чека- чезні гроші!
графію і образ учителя мені
Батьки, хоч би які розють. Це не вартує вароблять на прикладах
шого особистого життя, кішні умови для навчання
різних паскуд. Із цим я
Весняний карантин проявив те, що вчителі
теж ніколи не змирюзнали давно, – для більшості батьків школа спокою вашої сім'ї, ва- ви створили, з усіма цими
ших дітей. Ви потрібні диванчиками та дорогим
ся».
є місцем перетримування дітей
Системі лише як їжа, за паркетом, ви однак упре«Ну й де ж у ЗМІ,
якою вона зголодніла. теся в проблему відсутносеріалах та фільмах
той учитель, якого люблять раз цією професією. Жал- «полишених діточок» уже Їй потрібні ваші сили, кров сті сильних харизматичних
і поважають? – каже знайо- кую, що багато років тому нікого не дивують – роз- і життя. За це ви отримає- особистостей. У цій суцільмий педагог. – Хоча б такий, не кинув усе це, – не варто шукують педагогів тепер те винагороду – невелику ній системі приниження їх
як у радянських фільмах було лишатись. Бо я – укра- цілими списками для однієї зарплатню. Ваша половинка не буде. А деградуюча шкоколись? Невже сьогодні в їнський учитель, учитель у школи навіть посеред на- не буде спокійна: вона чека- ла тягне за собою і суспільУкраїні немає Шаталових і суспільстві, в якому якісна вчального року. Вчити дітей тиме на безкоштовний ана- ство».
освіта не є цінністю. Одра- стає нікому, а якісно – взага- ліз у поліклініці, штовхатиАмонашвілі? Є».
меться в брудній електричці
Претензії, біль і образа, зу хочу вибачитися перед лі: рік у рік ситуація гіршає.
Джерело: Дзеркало Тижня
Наступне
тестування з особами «з півком». Ваші
які відчуває конкретний лікарями, – так, вас теж
(https://zn.ua/ukr/EDUCATION/
учитель, бачачи ставлен- суспільство кинуло в пекло PISA кращим не буде, і ре- стосунки опиняться під пиshkoduju-shcho-ne-kinuv-use-vidvertijня до себе суспільства, безкоштовного популізму форма НУШ ситуації не змі- тання, своїм власним дітям
list-uchitelja-do-ukrajintsiv.html)
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РЕКЛАМА

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО
Ukrainian Village

2232 W. Chicago Ave., Chicago, IL 60622

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)

Імміграційне право
•
•
•
•

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

Михайло Чабан

773-627-6250
www.chabanlaw.com
THE

GENESEE

ON SALE NOW AT THE GENESEE THEATRE!
GENESEETHEATRE.COM • TICKETMASTER: 800-982-2787

THE SPOTLIGHT IS CLOSER THAN YOU THINK

THE STATE BALLET THEATRE OF UKRAINE
Presents

SATURDAY, NOVEMBER 13
5:00 PM

THE GENESEE THEATRE • 203 NORTH GENESEE STREET, WAUKEGAN, IL
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е інакше як «Батько»…Саме
так називали військові полковника Андрія Соколенка.
«Батько» в Галицькій бригаді,
«Батько» в секторі, де проходив службу протягом чотирьох
ротацій, батько для доньки
Аліни, яку, за словами знайомих, любив понад усе на світі.
Напевно, саме тому його раптова загибель стала настільки болючою та неочікуваною для тих, хто
разом із ним проходив службу, товаришував, був знайомий та, звісно
ж, по-справжньому любив гвардійця. Під час підготовки матеріалу ми
знайшли низку статей різних українських видань, і кожне інтерв’ю наповнене теплотою та щирою повагою до Андрія Соколенка. Про нього
хочеться сказати – таких людей мало
на цій Землі…Але, на превеликий
жаль, у долі були свої плани. А ще
саме доля поєднала початок його
військового шляху з Національною
академією Національної гвардії
України. Про початок цього шляху,
людей, які були поруч, факультет, де
навчався, ставлення у сьогоденні та
пам’ять, яка, на щастя, не має строку
давності, читайте у матеріалі до Дня
захисників та захисниць України.
Для того, щоб прослідкувати початок військової служби гвардійця
треба повернутися у минуле на 31
рік.
Вересень 1990 року, Андрій Соколенко став курсантом інженерно-технічного факультету, тоді ще
Харківського вищого військового
училища Національної гвардії України. Здійснилася його мрія, він буде
військовим як його старший брат
Сергій, і обов’язково стане полковником як його тато – Аполлінарій
Григорович. Закінчив навчальний
заклад Андрій Соколенко у 1994
році. Із 2004 по 2006 роки життєвий
шлях офіцера знову перетнувся із
Академією, коли він навчався у магістратурі оперативного факультету.
Але нас найбільше цікавить саме
перший - «курсантський» період
життя Андрія Соколенка. Розповість
про цей період один із його кращих
гвардійських друзів – викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки полковник запасу Юрій Драган.

«ТАКІ ЯСКРАВІ ОСОБИСТОСТІ,
ЯК АНДРІЙ, ЗАЛИШАЮТЬСЯ
У ПАМ’ЯТІ НАЗАВЖДИ»
«Андрія Аполлінарійовича я знаю
із курсантських років. Вступили ми
в училище у 1990 році. Навчалися в
одному батальйоні, який складався
із двох рот. Одна рота була інтендантська, де навчався Андрій, а я
навчався у технічній роті, яка випускала військових зброярів та автомобілістів», - розповів Юрій Драган. За
його словами, протягом 1993-1994

ПАМ’ЯТЬ

«Батя – ми без тебе нікуди!»

Пам’яті полковника з душею,
воїна Андрія Соколенка
років Андрій Соколенко відповідав
за забезпечення особового складу
батальйону та надавав допомогу
старшині роти. Оскільки Юрій Драган виконував обов’язки заступника
командира взводу, то зустрічався із
Андрієм Соколенком доволі часто.
Саме у 1993-1994 роках між хлопцями виникла міцна дружба. Брали
курсанти разом участь і в художній
самодіяльності.
Коли мова заходить про характеристику особистих якостей Андрія
Соколенка, Юрій Анатолійович зазначає, що він та людина, якій була
небайдужою доля і проблеми товаришів: «Він був небайдужою людиною до всього, що його оточувало.
А те, що відповідав за забезпечення
особового складу, вказувало, що на
нього можна було покластися, адже
на таку посаду призначають дуже
відповідальну людину. Пригадую,
1993-1994 роки перед випуском,
треба готуватися до іспитів, але він
знаходив час, щоб займатися питаннями тилового забезпечення підрозділів».
Юрій Драган із сумом говорить
про події, які відбуваються в Україні з 2014 року. А звістка про смерть
побратима напрочуд зачепила його
почуття: «Дуже боляче розуміти, що
людина, з якою ти навчався, загинула, виконуючи бойове завдання
у зоні АТО. Він віддав своє життя як
справжній офіцер».
Викладач наголосив, часто розпочинає свої заняття із курсантами з
розповідей про військових – Героїв
України. Коли говорить про Андрія
Соколенка, обов’язково звертає увагу, наскільки коротке, але яскраве
життя було в цієї людини: «Згадую
про нього й коли заходжу до музею
Академії. Обов’язково зупинюся та
прочитаю про нього, тоді згадується наше навчання. Це частина моєї

життєвої історії, якої неможливо
позбутися. Такі яскраві особистості,
як Андрій, залишаються у пам’яті
назавжди. Та й взагалі пам’ять – це
одна із найголовніших складових
нашого життя. Забувати про людей,
особливо про героїв, ми не маємо
права. Тим більше, коли займаємося
вихованням курсантів. Вся інформація про них повинна бути передана
людям, щоб вони пам’ятали і знали,
яких героїв виховує наша Академія.
Андрій Аполлінарійович – найкращий тому приклад».

Після закінчення навчального
закладу у 1994 році Андрій Соколенко розпочав службу лейтенантом у
Львові в 2-ій окремій Галицькій бригаді.
З 2014 року став на посаду заступника командира частини з тилу
– начальник тилу 2-ї окремої Галицької бригади Національної гвардії
України. У зоні бойових дій відповідав за логістику.
17 травня 2015 року Андрій Соколенко загинув внаслідок підриву на
фугасі автомобіля УАЗ, що рухався
ґрунтовою дорогою до села Троїцьке Попаснянського району Луганської області. В автомобілі військові
та волонтери розвозили гуманітарну допомогу на лінію розмежування.
20 травня 2015-го полковника
поховали з військовими почестями
у Львові, на Личаківському цвинтарі.
Попрощатися із офіцером тоді прийшли понад півтисячі львів’ян.

«ОСОБИСТІСТЬ ГЕРОЯ УКРАЇНИ
АНДРІЯ СОКОЛЕНКА – ВЗІРЕЦЬ
ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ»
У Національній академії Національної гвардії України також
пам’ятають про полковника Андрія
Соколенка. Його ім’я викарбовано
на Стелі Героїв, яка знаходиться на
плацу. А 23 листопада 2020 року на
факультеті логістики Академії відкрили меморіальну дошку Герою

ЧАС І ПОДІЇ
#42 I 10.20.2021
України Андрію Соколенку. Заступниця начальника Академії по роботі з особовим складом полковник
Олена Іванова вважає, що курсантам
надзвичайно важливо пам’ятати про
героїв свого часу.
«Андрій Соколенко є віддзеркаленням справжнього захисника
України. Його ставлення до виконання службових обов’язків під
час проведення антитерористичної операції є проявом мужності та
справжньої чоловічої позиції у захисті країни, а також ознакою фаховості у виконанні службово-бойових
завдань. Особистість героя України
Андрія Соколенка – взірець для наслідування як для майбутніх, так і
діючих офіцерів», - каже полковник
Олена Іванова. Та додає, що Андрій
Соколенко був випускником факультету логістики, тож на факультеті є
куточок пам’яті, де встановлена меморіальна дошка. Перебуваючи у
світлиці факультету, завжди є можливість вшанувати Героя України.
«А День захисників та захисниць
України є ще однією можливістю
показати, що пам’ять про Андрія Соколенка і його кращі вчинки є прикладом для спогадів і наслідування,
- додає пані Олена. – Важливо також
не забувати про родини та рідних
тих військовослужбовців, які пішли
з життя, обороняючи країну. Так, заступник начальника факультету по
роботі з особовим складом та інші
офіцери факультету підтримують
зв’язок із мамою Андрія Соколенка – Валентиною Олексіївною. Наші

військовослужбовці розуміють, що
Національна гвардія України – це
єдина військова родина, тому батьки, дружини, діти є тим спільним
скарбом, який ми оберігаємо, і у разі
необхідності долучаємося до підтримки».

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ…

9 травня 2019 року Указом Президента України за виняткову особисту мужність і героїзм, виявлені у
захисті державного суверенітету та
територіальної цілісності України,
вірність військовій присязі полковнику Андрію Соколенку посмертно
присвоєно звання Герой України з
удостоєнням ордена «Золота Зірка».
Це найвища відзнака, яка може бути
присуджена українському воїну. А як
щодо найвищої відзнаки людської
совісті? Чи можемо ми віднайти її
еквівалент?
Відповідь на це запитання надасть березень 2015 року. Андрій
Соколенко вдома, разом із родиною. Він нарешті отримав квартиру.
Приємні клопоти з ремонту, весна,
здається, живи і радій. Але почали
надходити повідомлення зі сходу.
Його хлопці сказали: «Батя – ми без
тебе нікуди!»
І він поїхав…
Відділ міжнародних зв’язків, інформації та
комунікації НА Національної Гвардії України
Джерело: День (https://day.kyiv.ua/uk/article/
cuspilstvo/batya-my-bez-tebe-nikudy)
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1940 році у Львові трапилися дві цікаві події, про
які досить мало відомо.
Але ще перед тим 26–28 жовтня
1939 р. відбулися Народні Збори Західної України, які не задемонстрували єдності в бажанні приєднати
Західну Україну до СРСР. Зокрема
письменниця Галіна Ґурска утрималася й не голосувала. А Степан Тудор,
поет і філософ, виступив в обороні
поляків, яких стали масово вивозити
на Сибір, а колишніх чиновників, поміщиків, поліцейських і прокурорів
просто мордувати. Цей його виступ
усіх ошелешив, а особливо Хрущова,
який з місця перебив його і цілком
доброю українською мовою, пінячись, став кричати, що Тудор не розуміє законів діалектики, що маси не
можуть помилятися, що вони діють
цілком справедливо.
Після тих зборів руки у совєтів
були розв’язані, і вони почали пильно приглядатися до польських буржуазних письменників, серед яких
було чимало модерністів.
22 січня 1940 р. відбулася чекістська провокація, яка відіграла для
багатьох відомих письменників трагічну ролю, а незабаром обросла чутками і легендами. Все почалося з того,
що Владислав Дашевський, театральний сценограф, запросив до ресторації, котра була водночас і клубом інтелігенції, Владислава Бронєвського,
Тадеуша Пейпера, Алєксандра Вата,
Анатоля Стерна, Ельжбету Шемплінську, Лєона Пастернака, Войцеха Скузу і кількох акторів.
Цей клуб було створено з приходом совєтів, і розмістився він на
Ягайлонській, 7 (нині вул. Гнатюка).
За свідченням сучасників, які не
були очевидцями, події розгорталися так. Десь добре по півночі Владислав Бронєвський почав читати свого
славного вірша про шпига, і тут його
спробував арештував совєтський
офіцер. Зчинилася веремія, котра
переросла в бійку. З’явилася міліція і НКВД-исти. Більшість чоловіків
арештовано. Виглядало це все на
зрежисовану провокацію. Тієї ж ночі
були арештовані літератори, яких у
клубі й не було.
За версією професора Гуґо
Штейнгауза, який теж свідком не
був, усе виглядало інакше: «Коли

вони сиділи за столиками і мали вже
випитих кілька горілок, прийшла акторка Орановська з совєтським офіцером і сіла навпроти Бронєвського
та почала до нього кокетувати. Офіцера це обурило, і він дав їй ляпаса.
Бронєвський кинувся на офіцера».
Від легенд перейдемо до свідчень очевидців. Поет Александр Ват
згадує, що один знайомий, якого він
підозрював яко сексота, попереджав
його не йти на ту забаву до ресторації. Але Ват, який сподівався арешту,
як і решта львів’ян, у будь-яку хвилю,
вирішив, що відвідини ресторації не
повинні внести якісь особливі зміни
в його долю.
«Ми сиділи в кабінеті за дуже великим столом. У тому самому кабінеті був ще один невеликий столик
в куті. За якийсь час прийшов лисий
тип і сів за тим столиком з акторкою
польського театру, про яку було відомо, що вона курвиться з совєтами
і несовєтами, гарна така блондинка».
Згодом Дашевський запитав, чи
його гості не проти, що до їхнього
товариства приєднається відомий
совєтський історик мистецтва, і показав на лисого. Гості не заперечили. «Лисий сідає вкінці столу, маючи
за собою заслонені шторою двері,
з одного боку сидить акторка, а з
другого Скуза. І от я бачу, як Скуза
нахиляється до тої акторки, щось їй
каже, а поміж ним і акторкою сидить
той совєт. І тут несподівано совєт дає
Скузі в морду, стягує обруса, все летить зі столу.
Вірогідно, що то був сигнал, бо в
ту ж мить вилетіло з-за штори двоє
атлетів з квадратовими писками і

тікає, непритомний, не відповідає,
схопив пальто і вилетів. І Оля бачить,
що на сходах стоїть міліція, геть усі
сходи обставлені міліцією, а його
пропускають».
За спогадами Лєона Пастернака
події відбувалися інакше. Це яскравий приклад, як про одну й ту ж
подію можуть оповідати різні люди
й чи можна до мемуарів ставитися
поважно.
«Коли вже всі сиділи за столом,
з’явився Влодко Бронєвський, і всі
його привітали оплесками та зробили місце біля якоїсь рудої акторки
(зауважте – не білявки, і до того ж
сиділа вона, виявляється, не за сусіднім столом, – Ю. В.). Бронєвський
вже був злегка під газом і відразу почав залицятися до акторки. Робив це
дуже елегантно, бо завше до жінок
ставився зі старосвітською галантністю. Акторка, до речі, нічого не мала
проти. Тим часом кельнери накрили
стіл, подали горілку в карафках і закуски, зазвучали перші тости.
У тій хвилі я зауважив, що між
гостями, що сиділи за сусіднім столиком, а Влодком вибухнула суперечка. Влодко встав і зробив рух
рукою, мовби намагався затулити
акторку від зачіпки».

Ще тої самої ночі арештовано було ряд
письменників, яких на вечірці не було, –
всього біля 15. Більшість із них були євреями
трах направо, трах наліво – б’ють!
У якусь хвилю бачу, що один з них
борюкається з чоловіком Шемплінської, потім дістаю удар в зуби і падаю. Мене залила кров. Втрачаю свідомість на коротку хвилю, дружина
відливає мене водою. Всюди паніка,
крики вже і з інших залів. Моя жінка
бачить, що Дашинський хоче зникнути, ловить його біля гардеробу:
«Влодку, що тут відбувається?» А він
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потягнувши рукою обрус – полетіли
миски і шклянки.
Пролунали жіночі зойки, вереск,
брязкіт шкла. Стали літати крісла,
бляти столів, пляшки. Зчинилися суцільна метушня.
«Пересуваюсь до наступної залі, –
згадує Пастернак. – Бачу, сидить Ват
з хустинкою біля вуст, а під стіною
в’яжуть того захляного здорованя,
він важко дихає, в кутиках вуст піна.
Не борониться. Шафа, що стояла за
баром, має потовчені шибки, повно
розбитого посуду, запах розлитого
алкоголю. Я подаю Ватові воду, руки
в нього тремтять, і має сльози в очах.
Показує мені свої передні зуби – хитаються в яснах… За хвилю двері
відчиняє солдат, дивиться, але не випускає нікого. При цьому я помічаю,
що там вже є чимало солдатів».

Львів
у чекістському
зашморгу
У
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За сусіднім столом сиділи росіяни, і були вони добряче п’яні.
Бронєвський підійшов до них і став
щось спокійно тлумачити. В якийсь
момент один з москалів – високий,
міцно збудований тип – зірвався,
вхопив обіруч крісло і швиргонув
ним у Бронєвського, який миттю ухилився, а крісло зафуркотіло в повітрі,
вдарилося в підлогу і розлетілося на
кавалки. Рудавка шмигонула під стіл,

Лєонові разом з жінкою вдається видобутися з полапки і, причаївшись в брамі навпроти, вони спостерігають, як виводять арештованих
письменників, у тому числі і Бронєвського.
Ще тої самої ночі арештовано
було ряд письменників, яких на вечірці не було, – Лєопольда Лєвіна,
Теодора Парніцького – всього біля
15. Більшість із них були євреями.
Ув’язнених тримали в тюрмі на
Замарстинові, а пізніше перевезли до Москви на Луб’янку. А ще за
кілька днів почалися арешти серед
польських та українських соціялістів
та комуністів.
Газета «Czerwony Sztandar» про
цей інцидент писала: «В ресторації,
званій «Ognisko Inteligencii», група
розпусних типів влаштувала п’янку
і пияцьку бійку. Серед затриманих
міліцією виявилися Скуза, Бронєвський, Стерн, Ват, Пейпер, Баліцький
та інші». Кожного з них характеризували досить дошкульно. Скуза
– «кулацький письменник, співробітник хуліганського журналу «Просто з мосту», відвертий шовініст»,
Бронєвський – «гіркий п’яниця, автор націоналістичних віршів» і т. д.
Стаття називалася «Zgnieść gadzinę
nacjonalistyczną!» – «Розчавити націоналістичну гадину!».
У записках Петра Панча є теж
про цю пригоду: «Бронєвського,
Вата, Скузу, Пайпера і Штерна міліція заарештувала «за хуліганство». Ведеться слідство. Сьогодні
(25.1.1940) було в мене шестеро
жінок, і всі просили за своїх чоловіків: «Вони були зовсім тверезі. Нам
не те що було весело, а навіть нудно»».
Письменників звільнили після нападу німців на СССР. Дехто опинився
в таборах – як, наприклад, Войцех
Продовження на стор. 18
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Закінчення. Початок на стор. 16

Скуза, який після звільнення помер
в Ірані 1942-го.
Друга подія сталася уночі з 24 на
25 квітня в будинку №49 на вулиці Задвірянській (Антоновича). Там
жила на ту пору Ванда Василевська
зі своєю сестрою і чоловіком. Її чоловік Мар’ян Богатко був веселим, життєрадісним, атлетичної будови – і великим пияцюрою. Коли він з Вандою
побував у Києві, то потім оповідав
львівським письменникам: «Пам’ятайте, щойно зробите перший крок з
вагону в Києві – то цап одною рукою
за валізу, а другою притримуєте шапку, бо здеруть вам з голови». А розповідав він це на весь голос у кнайпі,
де було повно совєтських офіцерів.
Одне слово, ніколи не тримав язика
за зубами.
Згідно з пізнішим звітом НКВД,
помешкання лікарки Добровольської в будинку №49 служило за
конспіраційний пункт польського
підпілля, члени якого використовують гасло «Я від Шура, хочу бачити
панну Ванду». Йшлося про якусь
іншу Ванду, бо Василевська панною
не була.
Чекісти почали стежити за будинком, але при цьому геть не орієнтувалися, хто, окрім лікарки, в ньому
живе. Не мали вони й зеленої уяви,
що живе там депутат Верховного
Совєта СССР Ванда Василевська.
І от вирішили вони підіслати до
лікарки свого агента Петра Козака,
який походив із села Сокіл Кам’янка-Струмилівського району, 1912
року народження. У 1937 р. він побив свого шваґра і відсидів 8 місяців,
а ще був замішаний в переправлянні
одних людей до СССР, а інших з СССР
до Польщі. Коли Красная армія пе-

рейшла Збруч, він радо зголосився
на провідника, потім став працювати в кримінальному відділі УРКМ
(Управлєніє рабочє-крестьянской
міліціі), а звідти перейшов до НКВД і
виконував обов’язки агента 3-го відділу контррозвідки УГБ (Управлєніє
госбєзопасності). .
Для операції виділили кількох чекістів. Частина з них цілком слушно
засумнівалася у її доцільності без детальної розвідки. Але начальник 3-го
відділу Іван Макаров не погодився з
ними і наказав діяти негайно.
Між першою та другою годинами
ночі чекісти зайняли спостережні
пости. Чекіст Роза переліз через дротяну огорожу, а Козакові доручив
дзвонити у фіртку та викликати Добровольську. Коли чоловічий голос
запитав з вікна нагорі: «Хто вам потрібен?» – Козак відповів: «Сторож».
Через кілька хвилин у коридорі загорілося світло і вийшла Добровольська з чоловіком. Добровольський
запитав: «Ви до кого?». Козак наказав
йому відійти від фіртки, бо, мовляв,
хоче поговорити з жінкою. Добровольський пішов за будинок, а Козак
вимовив гасло: «Я від Шура до панни
Ванди».
Добровольська впустила Козака,
зачинивши за собою фіртку, в результаті чого двоє чекістів, що стояли на вулиці, не могли, як планувалося, зайти за Козаком.
На ту пору вийшов на подвір’я
Богатко і запитав Козака про причину його пізнього візиту, на що Козак
відповів, що хоче побачити панну (!)
Ванду. Богатко порадив йому прийти
завтра в години, встановлені Вандою для прийому заявників. Козак
намагався пояснити, що він щойно з
потяга, але Богатко стояв на своєму,
радячи прийти завтра.
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Побачивши, що сам до будинку
не проникне, Козак повернувся до
фіртки і кілька разів свиснув, подавши сигнал колегам на вулиці. Тоді
Богатко рішуче затраснув двері і
став їх замикати. У цей момент Козак
тричі вистрілив у скляні вхідні двері.
Богатко втік.
Тут з-за будинку з’являється Добровольський. В руках у нього лещата! У квітні! Чекісти подумали, що то
рушниця, і скомандували всім лягати на землю. Коли отямилися, Козак
показав Добровольській посвідчення міліції і зажадав впустити всіх до
будинку. Добровольська попросила
сестру Ванди Василевської, Галіну,
яка стояла в коридорі, відчинити
двері та впустити їх до будинку.
Щойно тоді чекісти дізналися, що
Ванда Василевська, депутат Верховної Ради СРСР, ніяка не панна, а її чоловік поранений. Тут вони негайно
Фото: www.polissya.net

Ванда Василевська і
Олександр Корнійчук

викликали швидку допомогу та повідомили УНКВД про інцидент. Богатка
забрали до лікарні, але врятувати не
змогли.
«В результаті розслідування було
встановлено, що: начальник 3-го
відділу УНКВД лейтенант державної
безпеки товариш Макаров, який не
доповідав керівництву, порушуючи
всі правила чекістської дисципліни та праці, видав розпорядження
проводити не підготовлену та необдуману операцію, особисто не брав
у ній участі, а також не давав належних вказівок колегам, залученим до
операції».
Іван Макаров (1906–1972) не був
покараний, його просто перевели до
Полтави, і то не відразу, а аж у червні.
Звісно, що інцидент відразу приховали. За чутками, які кружляли
Львовом, Богатка застрелили чи то
польські, чи то українські підпільники. Щойно Хрущов у своїх спогадах
визнав, що застрелили його чекісти
цілком помилково. За що пізніше
Олександр Корнійчук та Микола Бажан вибачилися перед Вандою. Але
вона, мабуть, не надто страждала, бо
незабаром віддалася за Корнійчука
й ані на хвилину не зневірилася в комуністах.
Проте не забувала, що вона полька, і їздила до Сталіна скаржитися на
Євгена Березняка, який очолював
на той час львівський міський відділ
освіти, що він переводить школи на
українську мову навчання. Це той
самий Березняк, який під час війни
був керівником групи розвідників,
роздобув карту мінування Кракова і
врятував місто – легендарний майор
Вихор.
Фото: Збруч
Автор: Юрій Винничук
Джерело: Збруч (https://zbruc.eu/node/107849)

Фатум, війна та українська пісня
в «Українській рапсодії» Сергія Параджанова
Наприкінці вересня фільму виповнилося 60 років

«Українську рапсодію»
60 років тому «батько» «Тіней забутих предків» Сергій Параджанов знімав на
кіностудії імені Олександра
Довженка. На головні ролі
запросили Ольгу Петренко (Оксана) — актриса у
фільмі співає голосом Євгенії Мірошниченко, Едуарда Кошмана, який зіграв
роль Антона, Наталію Ужвій
та відомого співака Юрія
Гуляєва, який першим заспівав «Як тебе не любити,
Києве мій…», а також актора театру імені Марії Заньковецької Олександра Гая.
У зйомках фільму брали
участь колгоспники села Бу-

чак та солдати однієї з військових частин. Фільм має
французькі субтитри.
Під час війни поранений
Антон потрапляє у полон.
Згодом радянського військовополоненого,
який
тікає з-під конвою, рятує
німецький органіст Вайнер
і ховає у себе вдома. Коли
у місто увійшли американські війська, Антонові не
дозволяють покинути місто, аж до з’ясування усій
деталей його перебування
у Німеччині. На коханого у
рідному українському селі
чекає Оксана, хоча вже й
втратила надію на те, що
колись зустрінеться з Анто-

ном. Оксана Марченко стала у мирний час співачкою.
На Всесвітньому конкурсі
вокалістів вона, володарка
чудового голосу, завоювала
Гран-прі. Однак навіть така
вагома перемога не приносить дівчині щастя. Вона не
може забути свого коханого, з яким її розлучила війна.
Оксана повертається у рідне село і на вокзалі зустрічає… Антона.
Попри патріотичну патетику, в «Українській рапсодії» впізнаються елементи,
які цікавлять Сергія Параджанова найбільше: фатум,
війна та українська пісня.
Музика є неодмінною складовою сюжету фільму, а епізоди з військового шпиталю
вельми переконливі.
Під час Другої світової
Сергій Параджанов разом
з концертною трупою відвідував госпіталі країни з
виступами. Свої враження
йому вдалося перенести на
плівку. Але перш за все кіно
вражає масштабним розмахом та виконанням пісень
українською мовою. Для
початку 1960-х це кіно було
одним із найвпізнаваніших
у доробку кіностудії імені
Олександра Довженка.

«У картині різко перетинаються мої бажання і мої
звички. Їх співіснування у
межах однієї стрічки виявилося трохи безглуздим,
— казав тоді Сергій Параджанов. — Драматургія
твору — цілком традиційна — була тоді далекою для
мене. Однак мені не вистачає мужності і майстерності
використати тему, запропоновану драматургом, і
створити поетико-філософську річ. Мені запропонували розповісти про жінку,
яка пережила традиційно
складу долю і яка стала у
фіналі знаменитою співачкою. Я бачив у її біографії

долю пристрастей, підхоплену вихором війни. Є таке
прислів’я: «Якщо говорять
гармати, музи мовчать». Це
неправильно. Музи не мовчать — вони закликають
до помсти, вони співають
про перемогу. Тут потрібно було додати силуетного
світла, різко контрастного,
але не створювати ілюзорної світлотіні. Це не повинна була бути побутова річ.
Мені не вдавався «побутовізм».
Фото - кадри з фільму
Автор: Галина Ярема
Джерело: Високий Замок (https://
wz.lviv.ua/far-and-near/443428)
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Мейгіл Фаулер:

«Процес деколонізації складний, бо йдеться
про нематеріальне, ефемерне, про думки
та цінності, які є суб’єктивними»
П

ро зв’язок
’
деколонізації
і
ії та
культури, зміну ментальних
мап і ревізію наративів Тиждень
поспілкувався з професоркою
кафедри історії Університету
Стетсона Мейгіл Фаулер, учасницею цьогорічного Міжнародного
форуму культурної дипломатії.

Розуміння
того, що криється в
Р
і
затінку імперії, необхідне для усвідомлення, чим є імперська культура. Власне, ми вже не можемо читати романи Джейн Остін і не думати
про Британську імперію, хіба ні? Уся
культура, що звідти походить, змушує нас думати про цю імперію й не
сприймати, наприклад, Лондон як
звичайне місто.
Росія досі вірить, що вона – імперія, проте багато країн уже грають
самі по собі. Не думаю, що Москва
нині є для українців культурним центром. Так, це велике місто, у якому
відбувається багато важливих явищ
і подій, проте ментальна мапа вже
змінилася. Скажімо, для багатьох
українських театральних акторів
Москва вже не є центром тяжіння.
Натомість їм цікава Варшава, бо там
відбувається чимало цікавих явищ і
процесів. Місцем, до якого тяжіють
театрали Східної Європи, є також
Берлін. Сподіваюся, ми невдовзі
побачимо, що й Варшаву сприйматимуть не лише як місто, до якого треба їхати, щоб подивитися на
європейську культуру (хоч би що
це означало), а що українські міста
крок за кроком дорівнюються до неї.
– Ментальний колоніалізм живучіший за географічний. Чому
руйнування залежності від колишньої метрополії тягне за собою довгу та клопітку роботу зі
зміни наративів у країнах, які вже
звільнилися політично?

важлива для всіх ваших сусідів, очевидно, з дуже давніх часів. І сама по
собі вона дуже різноманітна: пока– Основоположник постколозує всім, що кордони можуть непеніальної теорії Едвард Саїд приредбачувано змінюватися, а утверсвятив окрему книжку аналізу
дження незалежної, суверенної
зв’язку між культурою та імпедержави є довгим процесом. Також
ріалізмом. Чому саме культура є
на прикладі України можна побачисферою, з якої деколонізація почити, як різні люди здатні упродовж
нається, а не сферою, де вона застоліть без проблем жити разом. Навершується?
віть коли такі зв’язки руйнуються, це
– Як на мене, культура в деколотакож залишається важливою скланізації посідає центральну роль, бо
довою транснаціональної історії. До
саме вона визначає, як ми бачимо
слова, Український інститут багато
світ. Культура формує наші ментальпрацює з темою кримських татар. На
ні мапи, впливає на ті припущення,
мій погляд, важливо показати їхню
які кожен з нас робить неусвідомісторію як історію українську, якою
лено: що таке добре чи погано, яке
вона, звичайно, є. Водночас є багато
мистецтво хороше, де містяться
проєктів щодо єврейської історії та
культурні мертві зони, а де її перикультури в Україні. Усе це деколоніферії. Найскладніший момент полязує, бо вказує на діяння імперій, до
гає в тому, що культуру дуже непрояких належала ваша країна. А також
сто конкретизувати й артикулювати,
це спроба означити те, що робить
адже ментальні мапи перебувають
Україну унікальною: різноманіття
десь у голові та серці кожного. Як з
історії та культури, плинність кордоних вибратися, зокрема зі старого,
нів тощо. Усе це цікаво не тільки для
колоніального способу мислення, –
науковців, а й для звичайних людей.
окреме питання. Одна річ – змінити
У контексті значення культурної
розклад авіапольотів, і зовсім інша
дипломатії перед Україною постав
– змінити переконання людей, де, на
важливий виклик: дуже багато людей
їхню думку, перебуває певний кульу світі про неї не знають. Тому ніхто не
турний центр. Процес деколонізації
візьметься просувати українскладний, бо йдеться про
ські наративи, адже просто
нематеріальне, ефемерне,
Москва нині вже не є для
не знає про них. Становище
про думки та цінності, які
українців культурним центром
Польщі, до слова, відмінне,
є суб’єктивними. Про них
принаймні з огляду на те, що
дуже важко думати, а ще
важче їх проговорювати. Саме тому,
– Виклики для тих країн, що вихо- люди у світі добре знають про існуповторю, культура перебуває в са- дять з обіймів імперій, полягають в вання такої країни. А щодо України в
мому центрі деколонізації.
обмеженості їхніх ресурсів довести, них немає такої певності. Відтак коло– Яку роль у процесі зміни мен- що вони справді існують як самостій- сальним завданням є підвищити рітальних мап відіграє зміна орієн- ні одиниці. У випадку України пробле- вень базової обізнаності щодо вашої
тації на певні культурні центри мою є те, що навіть сьогодні, через 30 держави у світі. Говорити, очевидно,
або їх диверсифікація?
років, відколи проголошено неза- треба не лише про Голодомор, а й
– Свого часу я написала книж- лежність, багато американців майже про всю багатющу українську істоку «Бомонд на краю імперії», у якій не усвідомлюють, що Україна й Росія рію, про людей і культурні центри
ішлося про творення культури в – не одне й те саме. За це усвідомлен- – і про все це разом як про причину,
радянській Україні в 1930–1940 ро- ня досі доводиться боротися. Неста- чому вашу країну варто відвідати. У
ках. Поглянувши на Леся Курбаса, ча засобів оборони свого статусу са- вас попереду ще багато роботи й зуМиколу Хвильового, Остапа Виш- мостійної держави, коли відділяєшся силь, щоб пояснити Україну світові. І
ню, Миколу Куліша в ширшому кон- від імперії, – це нормальний стан ре- повірте, це важливо. Широкій міжнатексті, я висловлюю думку, що коли чей. Варто додати, що в СРСР істо- родній, дипломатичній спільноті пойдеться про тогочасну радянську рія, історичний наратив були дуже трібно пояснити, хто ви такі, яка ваша
культуру, то треба дивитися не лише контрольованими, і про багато з того, культура. Водночас не забуваймо, що
на Москву, бо великі культура та що відбулось у ХХ столітті, банально Україна сьогодні перебуває у стані
мистецтво творилися не тільки там. забороняли говорити. Неможливість війни, у дуже складній ситуації.
– Сучасний інклюзивний істоНасправді доволі часто досліджен- повідомляти й проговорювати те,
ня радянської культури зводиться що сталося, а також розповідати про ричний наратив України формудо того, що відбувалося в Москві та власний досвід лише консервували й ється повільно й не без проблем.
Чому нація, яка працює над подоЛенінграді. Але якщо вийти поза ці поглиблювали травму.
умовні рамки, то можна побачити
Ті 30 років, що минули з часу про- ланням імперського спадку, не має
інші естетичні форми, різноманітні- голошення незалежності, не були виносити за дужки отих інших:
ші види театру. Це важливо, бо так для українців легкими. Це був час, кримських татар, євреїв тощо?
розширюється спектр бачення того, коли доводилося визначатися не
– Бо ті інші – це частина нашої ісщо відбувалося в культурному житті лише, що таке бути нацією з політич- торії, яка хоч і має багато різних склаСРСР. Тому я не говорила б про щось, ної точки зору, а й що таке бути гро- дових, проте залишаться історією
що перебувало в затінку імперії, а мадянським суспільством, яке пе- тутешньою, а не чужою. Частиною дерадше про те, що відбувалося поза рейшло на нові рейки. Важлива річ, колонізаційного процесу є розумінїї великими культурними центра- яку ми спостерігаємо сьогодні, – це ня, а що ж таке оце «тут». Частиною
ми. Мистецтво радянської України прийняття різноманіття. Змінюються радянського спадку є те, що СРСР ді1930–1940-х років, наприклад, чудо- ментальні мапи й кордони, а водно- лив громадян на етнічні категорії, і це
ве, воно дає підстави говорити про час – образ того, ким ми є. Як закор- заважало їм побачити себе як спільнеї як про культурний центр. Хоча не донна дослідниця можу сказати, що ноту тих, хто живе на певній теритовсі це усвідомлюють.
Україну цікаво вивчати. Ваша країна рії, в отому певному «тут». Важливим

деколонізаційним кроком, на мій погляд, є доєднання до власної історії
всіх, хто живе разом у певному місці. Так, наприклад, єврейська історія
стає українською. Вона стає історією
сусідів – людей, які живуть поряд на
одній вулиці чи, скажімо, у Києві або
іншому місті. Саме тому культура така
важлива. Це також стосується проєктів з історії певного суспільства, які
розповідають йому, як воно формувалося. Усе це крок за кроком, потрохи змінює ментальні мапи людей. Хороші музейні експозиції та виставки,
хороші театральні вистави й фільми –
все це дає змогу перевести розмову з
дискурсу про «нас і них» до того, що
«розказуймо нашу історію разом». У
радянській спадщині для мене разючим є те, що у СРСР чомусь неодмінно
мала бути тільки одна якась найкраща книжка, один театр, одна пісня,
фільм абощо. Думаю, що світ так не
працює, може бути багато різновидів хорошого театру, різних культур,
фільмів тощо – чому ні? Є місце для
розважального кіно, а водночас – і
для поважного артхаузу. Культура
різножанрова, у ній є місце для багатьох явищ і практик, а вона сама –
підставою для розмови. Ми маємо говорити про неї одне з одним. Тому не
може бути однієї-єдиної української
культури або одного-єдиного процесу визначення, що ж це таке. Культура
– це розмова й процес. Мені як сторонній оглядачці видається, що всі ті
культурні ініціативи, які відбуваються
в Україні, якраз і свідчать, що у вас
триває згадана дискусія. Це розмова
про те, як розповідати свої історії та
як саме їх окреслювати.
– Ідентичність націй змінюється й трансформується впродовж довгого часу під впливом
викликів та ідей, які приносить
сьогодення. Наскільки це стосується суспільств, для яких процес
деколонізації є менш нагальним?
– Маю сказати, що питання про
те, якою є наша історія і хто ми такі,
актуальні не тільки для України, а
й, наприклад, для США. У багатьох
американських підручниках немає
інформації про рабовласництво або
сказано про нього дуже побіжно,
м’яко й обтічно. Про рух за громадянські права не говорять справді
глибоко, не згадано про сегрегацію
та расизм, які тут досі наявні. Але історія рабства – це також історія Сполучених Штатів. Американці є нацією,
збудованою на рабстві, і ми досі за
це розплачуємося. Питання про те,
хто ми такі, якою є наша історія і хто
включений до нашого суспільства,
щодня постають перед моїми колегами-викладачами в аудиторіях.
Дискусія, що ж таке «наша історія»,
про приєднаних і вилучених з неї,
про наші наративи точиться нині в
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багатьох країнах світу. Важливо мати
можливість провадити таку розмову,
щоб усі ці речі не були продиктовані
звідкись згори, а стали результатом
дискусії. Це довгий і нелегкий процес, але водночас він чудовий.
– Ви досліджуєте історію українського театру і, очевидно, стежите за тим, які українські вистави ставлять на європейських
сценах. Чи вдається їм розповідати сучасні українські історії так,
щоб закордонний глядач їх зрозумів?
– Наталка Ворожбит поставила свою п’єсу «Погані дороги» на
лондонській сцені, а згодом Тетяна
Трунова з Київського академічного
театру драми і комедії на лівому березі Дніпра зовсім інакше поставила
і зрежисувала цю саму п’єсу. Буває,
що одна й та сама театральна річ в
одній постановці спрацьовує для
закордонного глядача, а згодом, у
зовсім іншій постановці – для української аудиторії.
Я подивилася виставу «Отелло /
Україна / Facebook» у постановці режисера Стаса Жиркова на сцені театру
«Золоті ворота». Не знаю, чи вловила
всі сенси, які він заклав у постановку,
але однозначно це був хороший вечір і для мене, і для інших глядачів.
Українські режисери промовляють
до місцевої аудиторії, і їм це непогано вдається навіть за часів пандемії.
Зараз в Україні постало дуже цікаве
покоління тих, хто створює театральні вистави. Вони по-справжньому переймаються тим, що роблять, й історіями, які оповідають. Наприклад, не
всім можуть подобатися постановки
Рози Саркісян, але її історії завжди цікаві й релевантні. Український театр
сьогодні – це місце, де видно процес
дослідження українцями того, хто
вони такі, місце потужної рефлексії
щодо процесів, які відбуваються у вашому суспільстві.
– Часто дискусії довкола нагальних чи гострих тем трактують як конфлікти, тому таких
розмов намагаються уникати.
За яких умов конфлікт може бути
продуктивним?
– Суспільство як таке може боятися конфліктів, але вони – цілком
природне явище. Нормально, що не
всі погоджуються з єдиним баченням, скажімо, що таке хороший театр. Комусь подобаються мюзикли, а
комусь – серйозна драма, і це цілком
гаразд. Важливо, щоб залишався
простір для діалогу, розмови. Культурна дипломатія, якщо повернутися до цього явища, є тим, що допомагає розсіювати конфлікти. Завдяки їй
ми отримуємо досвід чужих культур,
а вони – нашої. Додавання різних
елементів до однієї каструлі, так би
мовити, допомагає нам зрозуміти,
що конфлікти можуть бути вельми
продуктивними.

Довідка

Мейгіл Фаулер – американська
історикиня, професорка кафедри історії Університету Стетсона в Деланді (США), де вона керує програмою
з русистики, східноєвропейських
і євразійських студій. Випускниця
Єльського та Принстонського університетів, а також Національної
театральної консерваторії (США).
Має ступінь PhD з історії Принстонського університету. Авторка книжки «Бомонд на краю імперії: держава
та сцена в радянській Україні» (2017).
Спілкувалась Ганна Трегуб
Джерело: Український Тиждень
(https://tyzhden.ua/Culture/253363)
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Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів-2021
оголосив переможців

Найбільший у світі інтерактивний кінофестиваль – Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів – оголосив переможців
2021 року в номінаціях «Найкращий
фільм» і «Найкраща акторська робота».
Цього року найкращою стрічкою
у всесвітній битві режисерів стала
французька комедія «Синдром Арчибальда» режисера та сценариста
Даніеля Переса. Вона розповідає
про грабіжника банку з надзвичайною здібністю: що б він не робив, ті,
хто поруч, завжди за ним повторюють.
Срібна медаль дісталася драматичній норвезькій стрічці «Санчатний хор» режисера Торфінна
Іверсена, яка торкається проблеми
біженців, досліджує співіснування
їх із місцевими громадами та пропонує свіжий погляд на вирішення
конфліктів.

Бронзову медаль здобула британська чорна комедія «Грубі»
режисерів та сценаристів Адама
Паттерсона та Деклана Лоуна про
гангстерів Белфаста, які виносять
смертний вирок собаці.
Відзнаку за найкращу акторську
гру здобула Ферешта Афшар, виконавиця головної ролі у «Поганій
прикметі» – канадсько-афганському
фільмі про жінку, яка змушена давати раду з суворими обставинами в
Афганістані.
Українські кіномани долучилися
до вибору переможців і також голосували під час показів 24-го всесвітнього фестивалю короткометражного кіно в українських кінотеатрах. У
симпатіях щодо переможця українці
виявилися солідарні з глядачами по
всьому світу – найбільше голосів в
Україні також отримав фільм Даніеля Переса «Синдром Арчибальда».
Друге місце, за підсумками укра-

їнського голосування, посіла стрічка
«Грубі», третє місце глядачі віддали
фільму «Санчатний хор». Найкращим актором фестивалю для українських глядачів став Антуан Везіна зі
стрічки «Месьє Кашемір».
Щорічний Мангеттенський кінофестиваль
короткометражних
фільмів проходив у 24-те на понад
400 локаціях 6 континентів. Кожен
глядач міг стати членом міжнародного журі та взяти участь у виборі
найкращої короткометражки року.
У 2022 році фестиваль відбудеться
у вересні і святкуватиме 25-ту річницю. В Україні організатором Maнгеттенського фестивалю короткометражних фільмів виступає компанія
«Артхаус Трафік» за традиційної підтримки торгової марки Stella Artois.
Джерело: День (https://day.kyiv.ua/uk/
news/191021-mangettenskyy-festyvalkorotkometrazhnyh-filmiv-2021-ogolosyvperemozhciv)

У Британському музеї покажуть найстарішу у світі карту зірок

Стародавній об’єкт - Небесний
диск із Небри, який вважається найстарішою картою зірок у світі, буде
виставлений у Британському музеї.
Про це повідомляє Укрінформ із
посиланням на BBC.
Вважається, що вік диску дорів-

нює 3600 років, він датується бронзовою добою.
Небесний диск із Небри був виявлений у Німеччині в 1999 році і
вважається однією з найважливіших
археологічних знахідок ХХ століття.
Але вона також викликала супереч-

ки, і невелика кількість учених заперечують її справжність.
Диск має розмір близько 30 см і
покритий синьо-зеленою патиною,
прикрашений золотими символами, що уособлюють Сонце, Місяць,
зірки, сонцестояння та інші космічні
явища.
За даними ЮНЕСКО, яка включила артефакт до свого реєстру документальної спадщини людства,
диск дає унікальний погляд на ранні
знання людства про небеса.
Диск належить Державному музею передісторії Німеччини в Галле,
але переданий в оренду Британському музею - вперше за 15 років.
Британський музей заявив, що
Небесний диск із Небри буде виставлений в рамках виставки у Стоунхенджі, яка відкриється в лютому наступного року.
Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.ua/
rubric-world/3334298)

Конфісковане нацистами полотно Ван Гога виставляють на аукціон

Через століття після того, як її востаннє бачили на публіці, яскрава картина Вінсента Ван Гога, яку свого часу
конфіскували нацисти, вирушає на
аукціон, де буде продана за 30 мільйонів доларів. Про це повідомляє
CNN.
Акварельне полотно сцени збору врожаю під назвою «Meules de
blé» («Пшеничні стоси») зображує жінок, що працюють на полях в Арло,
Франція.
Ван Гог намалював сцену в 1888
році після того, як він переїхав до
французької сільської місцевості через погане здоров'я.
Перебуваючи в Арло, він захопився пасторальним життям навколо, і
«Meules de blé» був одним із кількох
творів, присвячених урожаю, які він
створив у цей період.
Британський аукціонний дім
Christie's у своєму каталозі зазначив,
що акварель демонструє «одержимість Ван Гога японізмом», через яку
він почав писати більш графічним
стилем, схожим на японські гравюри
на дереві.
Як відомо, спочатку ця картина належала брату Ван Гога, Тео. Потім 1913
року її купив єврейський промисловець Макс Мейровський. Під час Другої світової війни Мейровський через
антисемітські переслідування в Ні-

меччині був змушений тікати. Тоді він
довірив картину німецькому артсалону у Парижі. Після цього акварель
потрапила у володіння Міріам Керолайн Александріни де Ротшильд,
яка сама втекла до Швейцарії після
початку Другої світової війни. Під час
окупації Франції нацисти пограбували її колекцію картин, зокрема забрали «Пшеничні стоси».
1941 року картину передали в музей Jeu de Paume, який нацисти використовували для зберігання творів мистецтва. За даними Christie's,
«Пшеничні стоси» потім передали до
австрійського палацу Schloss Kogl.

Далі в 1978 році картину придбала
галерея у Нью-Йорку Wildenstein
& Co, де її потім купив покійний колекціонер мистецтв Едвард Локрідж
Кокс. Після смерті Кокса між його
спадкоємцями та спадкоємцями де
Ротшильд виникла суперечка щодо
права власності на картину. Повідомляють, що зрештою сторони
уклали «мирову угоду».
Востаннє картину бачили на публіці 1905 року, її було представлено
у Стеделійкському музеї в Амстердамі.
Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.ua/
rubric-culture/3335214)
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“Відчуття, коли колаборація мозку, ока й серця
створює щось, що ти уявив - нічим
не описати. Я б хотіла, щоб усі це пережили!”
Юлія Мухачова,
Київ
Спеціально
для «Час і Події»

Н

епересіічн
епересічного
таланту особистість ми вам відкриємо.
Українська художниця, твори якої
нагадують, радше, фотознімки і
яких немає хіба що в Антарктиді.
При усій точності мазків та фантастичній грі світла з фарбою ці
неймовірні картини вражають
ще й своїми розмірами - півтора
метра в ширину, а то й більше.
Абсолютна майстерність, унікальний стиль, гра стихій у воді, сонці
та жіночому магнетизмі - сила й
творча енергія Лесі Ригорчук.
- Лесю, що формує твоє внутрішнє ставлення до справи
життя?
- Підзарядка. Наповнення. Сенс.
Контакт з зовнішнім світом виснажливий. Без живопису з ним було б
складно взаємодіяти конструктивно
без шкоди для себе)
- З яким стилем живопису ти
пов’язуєш себе більшою мірою?
- Стараюся уникати ярликів, в
рамках стилів також. Передусім, це
фігуратив і мої стани під час його
викладення на полотно. Для читачів
- це буде, швидше, реалізм з елементами примітиву і попарту.
- Чи була якась точка відліку –
раптове усвідомлення: ‘’ось цим
хочу займатися’’?
- О так, така точка була!) Коли
мене змусили повернутися в дитячу
художню школу, яку я насичено для
себе прогулювала)). Примус до академізму, який потім трансформувався в неможливість жити інакше. Без
фарб кожного дня.
- Твої картини мають дуже широку географію. Яка вона наразі?
- Так, хіба в Антарктиді їх немає))
Є така мрія - провідати кожну з них.
Класний тур би вийшов. Географія
радує.
- У більшості людей перша реакція на твої картини - мороз по
шкірі. Люди прицілюються, наводять фокус, щоб зрозуміти: це

фотографія чи справді створене
рукою художника. Звідки така
фантастична майстерність?
- Дякую) Тільки практика! Натхнення приходить під час роботи
завжди. Бувають дні, коли я згадую,
що забула поїсти, бо «ще мазочок,
і ще один, а там проситься кадмію
краплинка… « - і так до ночі. Кожен
рух пензля відкриває розуміння наступних. Як захоплива гра.
- Є прихильники думки, буцім
99% успіху - це системна робота
і 1% - заслуга вродженого хисту.
Правда, що можна всьому навчитися?
- Я впевнена в цьому)
- Чому жінка? Чому саме жіноча
енергія й вода є ключовими елементами твоєї творчості?
- Для мене це певна синергія
наймінливіших стихій, де жінка - теж
стихія. Краса. Сила. Еротизм у чистому вигляді. Цей світ несе стільки
болю і смутку, що хочеться народжувати йому тільки прекрасне - що
буде лікувати око і серце. Прагнення
до прикрашання, якщо хочеш ;)
- Скількох жінок ти ‘’втопила’’
у водах свого невичерпного таланту?))
- Сміюсь)) Дотепне і влучне формулювання) Топила, топлю і планую

топити, але ж воно того варте?) –
(Без сумніву!) – І так, чимало їх вже
назбиралося) До речі, чоловіків я також підтоплюю часом, просто вони
несуть іншу енергію, яка рідко взаємодіє з водою так, як жіноча.
- Як твій інструмент обирає
конкретну людину? Це технічний момент чи мусить відбутися
якась хімія?
Однозначно
відбувається
якийсь викид ендорфіну на певні мотиви, гамму кольорів, рух. Це можна
назвати хімією. Як закоханість.
- Як жінки реагують, коли вперше бачать себе на картині?
- Жартую часами, що була б ідеальним чоловіком) Я так обожнюю
свою модель на момент створення картини, що вона стає музою не
лише для мене - і несе це далі у своє
життя.
Колись була цікава історія. Написала італійка, що закохалася в мою
роботу: що там вона намальована
і стан, у якому вона себе відчуває.
Історія про неї, без неї створена. І
що дуже хоче придбати, але не має
такої суми. Що навіть чоловік, який
був проти таких витрат, зрештою,
втомився за ці дні бачити її сум в
очах і виділив певні кошти на те, щоб
вона «купила нарешті цей живопис
і повернула назад його веселу дружину». Звісно, я продала з великою
знижкою - це було єдине можливе
рішення) Ми ще декілька років листувалися з цією родиною. Люблю,
коли відбувається хімія не тільки під
час створення, а й покупки. Це був
саме той випадок)
- Скільки часу йде на створення
однієї картини?
- Це дуже індивідуально. Залежить від багатьох факторів: розміру,
складності роботи, матеріалу. В середньому - це 50-150 годин роботи.
- Вражає. Лесю, ти - як Іван Марчук - «раб мольберта, прикутий
до нього» чи робочий процес залежить лише від натхнення?
- Ці слова Марчука мені зрозумілі. Я теж відчуваю майже фізичну
потребу писати постійно. Така своєрідна залежність від процесу і, певною мірою, медитація, без якої вже
складно відновити внутрішній баланс.
- Коли приходить розуміння,

що – все: картина готова - більше
додати нічого?
- Це ще не вивчений мною механізм. В певний момент просто дивишся і розумієш: крапка - ні мазка
більше!.. Це не буде дивно, якщо я
скажу, що закінчую, коли серце і мозок починають думати про наступну
роботу?)
- Навпаки, дуже влучно й метафорично.
А нема, свого роду, материнського інстинкту до картин?
Любиш кожну, як свою дитину чи
буває, що згодом чимось незадоволена?
- Я - найстрашніший, найбезсердечніший критик для самої себе.
Тому намагаюся не триматися минулого, не повертатися до нього.
Це стосується і картин. Дивлячись
на вже створені, не відчуваю тієї,
властивої процесу, закоханості. Перетворююсь на лупу і аналіз: бачу
всі недосконалості - все, що не допрацювала. З цієї причини з легкістю
продаю роботи.
- Лесю, хто зіграв визначальну
роль у становленні твого мистецтва? Кому ти завдячуєш за те,
ким є?

- Самій собі. Своїй витримці та
працездатності;) Ну, і трошки моєму
професору з Краківської Академії
Мистецтв. Величезну роль відіграли
й певні митці. Щоб не створювати
список, назву найбільш важливих з
різних жанрів - це Фройд, Абрамович, Ротко, Шиле, наш Гнилицький.
Всі дуже різні, але рівномірне наповнення можливе лише за умови максимальної емпатичності у всьому. До
цього прагну.
- А бувало, що хтось, навпаки,
‘’ламав крила’’?
- Теж вчитель) Але з ДХСШ. Відомий, український абстракціоніст, для
якого моя кольорова палітра і точність форм була більмом в оці й кричущим неподобством на фоні його
благородних витриманих сіростей.
Всі в майстерні мали бути подібні до
нього, або хоча б на Матіса. Добре,
що далі зі мною трапився Краків, бо
раніше в Україні ця практика: «домінуй, ламай і нищ всіх, хто на тебе не
схожий» була у більшості педагогів.
- Чи залежить характер твоїх
картин і загалом творчий процес
від емоційного стану?
Продовження на стор. 23
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- Ой, дуже, Юль! Дуже) Вмію працювати тільки в гармонії з собою і
світом. Якщо нещаслива, все - живопис неможливий. Тому дуже обережно підбираю своє оточення.
- Я знаю, що ти любиш мандри.
Можеш назвати себе затятим
мандрівником?)
- Є таке) Перерва між роботами,
нагорода і бажання спробувати на
смак це життя з максимально різних
сторін.
- Які речі ще приносять задоволення?
- Сміливо можу назвати себе гедоністом. Чимало мене радує. Частіше, це звичайні речі: запах волосся моєї доньки, кава, новий тюбик
фарби, крапельки з апельсинової
шкірочки на фоні сонячного вікна,
голосний сміх, кермування, перелив
різних кольорів в зіниці співрозмовника, фарба на тілі… - нескінченно
можу називати))
- Як ти усе встигаєш?) Це, здається, одна з найпоширеніших
проблем 21 століття: насиченість та інтенсивність життя і
нестача часу на все, що викликає
інтерес))
- Сміюсь))) Ти ж знаєш відповідь)
Уявляю себе Феррарі: коли втрачаю
тверду основу під ногами, просто
відхожу, а тоді відштовхуюсь знову - і
лечу, лечу, лечу… Там, де швидкість,
на роздуми - мало часу. Довіряєш
своїй м’язовій пам’яті.
- Ти яскрава творча особистість. Часто таких людей пригнічує рутина й ‘’земні’’ клопоти.
Буденність тебе заземляє?
- Так, моя буденність дуже практична, відповідні умови для комфортної роботи. Вважаю, що дім - це
простір свободи від умовностей,
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місце сили. В ньому завжди має бути
затишно і комфортно, а створення
цього мені ніколи не набридає.
- Мушу сказати, прекрасно, що
ти обрала саме цей шлях. Інакше,
світ втратив би видатного абсолютно унікального у своїй природі
художника. А все ж якби не живопис,
то що?) Виникали колись думки
щодо інших сфер діяльності?
- Дякую за такі слова, дуже приємно. Певно, хотіла б бути піаністкою. Це прекрасний інструмент
- від його гри мурахами по шкірі
вкриваюся. Можливо, колись ще
навчуся. Це ще одна мрія, як і пілотування літака.
- Отакої!) Ось вона - жива
енергія. Що ж, я певна, ти й небо
підкориш. Тому нехай твій дух
авантюризму і цей інтерес до
життя дають сили твоїм крилам кожної миті.
Я переконана, що твої роботи світ побачить і серед кар-

тинних галерей у Парижі, Римі чи
Нью-Йорку. Які твої особисті амбіції щодо цього?
- На сьогодні є пропозиція декількох виставок, одна з них - в Парижі.
Але це не про амбіції - це більше про
контакт з глядачем. Мої амбіції стосуються тільки майстерності, до якої
я прагну.

- Адже справжній митець просто робить свою улюблену справу, а твори його завжди знайдуть
відгук у серцях людей і навпаки.
Так воно і є. А що тебе саму вражає
у живописі?
- Це можуть бути навіть елементи
картини, і завжди безконтрольно.
- Яку музику ти любиш?
- Різні напрямки, під стан: від джазу, інструменталу (Пако де Лусія, ах!)
- до електронної даунтемпо і тріп-хопа. Особливу слабкість маю до португальського Фадо. Колись Лісабон подарував мені цю музику - люблю досі.
- Я записую))
Лесю, припустімо, що ти маєш
невичерпний матеріальний ресурс, ніхто й ніщо тебе не обмеж-
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ує. Який вигляд мав би день абсолютно вільної Лесі Ригорчук?
- Можу назвати себе щасливою
людиною, бо мій день зазвичай так і
виглядає, як би я й хотіла).
- Клас! У моєму розумінні цього у варто прагнути. А, якби ти
мала, комфортний для життя,
поки що безлюдний острів, ким би
його заселила?
- Звісно, ніким)) я б туди привозила втаємничених на дегустацію вина, змішаного з тишею, морем і заходом сонця. Так можна?)
- Ідеально) Можна все, що ми
по-справжньому хочемо.
Лесю, а наші читачі можуть
замовити у тебе картину? Як
це зробити?
- Найшвидше - написати мені
на сторінку фейсбук - Rygorchuk
Lesya - це найкоротший шлях.
- Що б ти порадила людям,
які хочуть спробувати себе у
живописі чи пов’язати з ним
життя? Тяжкий цей шлях чи
задоволення від процесу варте
всього?
- Це підступне питання) Якщо справа життя - це вибір найвищої гори у
світі з одночасним усвідомленням,
що до вершини ніколи не дійти. Це
шлях гедоніста, де найважливішою є
сама дорога і рух. Або мазохіста, який
помре від нестерпності розуміння
недосяжності ідеалу.
Але це, однозначно, того варте.
Відчуття, коли колаборація мозку,
ока й серця створює щось, що ти
уявив - нічим не описати. Я б хотіла, щоб усі це пережили! Ніщо так
не лікує, як розмова з самим собою
через якийсь інструмент. Мені дуже
пощастило вміти це робити через
пензлі й фарбу. Чого усім бажаю)
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Стали відомі всі лауреати
цьогорічної Нобелівської премії
джіо Паризі «за новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем»», - йдеться
твіттері премії.
Японсько-американському кліматологу Манабе та німецькому вченому Гассельманну вручили
премію «за фізичне моделювання клімату Землі,
кількісну оцінку мінливості та надійне прогнозування глобального потепління», а італійцю Паризі
– «за відкриття взаємозв’язку безладу та флуктуацій у фізичних системах від атомного до планетарного масштабів».

Економіка

Лауреатами Нобелівської премії з економіки
2021 року стали Девід Кард, Джошуа Д. Анґріст та
Гвідо В. Імбенс.
Девід Кард удостоєний премії за «емпіричний
внесок в економіку праці», а Ангріст і Імбенс —
«за методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв’язків».

Хімія

В

Швеції протягом 4-11 жовтня тривав Нобелівський тиждень. Першими традиційно оголосили лауреатів в галузі медицини
та фізіології, а останнім - лауреата премії
Шведського національного банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля.
У 2020 році розмір Нобелівської премій становив близько 1 мільйона доларів за кожну премію.
У зв’язку з пандемією лауреати Нобелівської
премії в цьому році знову будуть отримуватимуть
нагороди в тих країнах, в яких проживають.

Медицина

Лауреатами Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини 2021 року стали американський
фізіолог Девід Джуліус і вірменсько-американський молекулярний біолог і невролог Ардем
Патапутян «за відкриття рецепторів температури
і дотику».
«Їхні відкриття розкрили один із секретів

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2021
року стали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан «за
розвиток асиметричного органокаталізу».
Ліст та Макміллан розробили новий інструмент для молекулярного конструювання – органокаталіз. Це дуже вплинуло на фармацевтичні
дослідження, а також допомогло зробити хімію
екологічнішою.
Дослідники довгий час вважали, що існує
лише два види каталізаторів: метали та ферменти.
Незалежно один від одного, цьогорічні лауреати
Нобелівської премії з хімії розробили третій тип асиметричний органокаталіз, який спирається на
невеликі органічні молекули.
Чимало сфер науки і досліджень залежать від
здатності хіміків створювати молекули, здатні
утворювати еластичні й міцні матеріали, накопичувати енергію або сповільнювати прогресування захворювань. Ця робота вимагає присутності каталізаторів - речовин, які контролюють і
прискорюють проходження реакцій, не стаючи
при цьому частиною кінцевого продукту. Наприклад, каталізатори в автомобілях перетворюють
токсичні речовини у вихлопних газах на нешкідливі молекули.
«Ця концепція каталізу проста і геніальна, і
факт в тому, що багато людей задавалися питанням, чому ми не думали про це раніше», — сказав
Йоган Аквіст, голова Нобелівського комітету з хімії.

Література

природи, пояснивши молекулярну основу для
відчуття тепла, холоду та механічної сили, що є
фундаментальним для нашої здатності відчувати,
сприймати та взаємодіяти з внутрішнім та зовнішнім середовищем», - зазначається у повідомленні.
Девід Джуліус - професор Каліфорнійського
університету в Сан-Франциско. Патапутян працює
в Інституті Скріппса у Ла-Хойя, штат Каліфорнія.
Джуліус у своєму відкритті використав капсаїцин - активний компонент червоного перцю, що
викликає печіння, щоб ідентифікувати датчик у
нервових закінченнях шкіри, який реагує на тепло. Патапутян же використовував чутливі до
тиску клітини, щоб відкрити новий клас датчиків,
які реагують на механічні подразники в шкірі та
внутрішніх органах.
«Ці проривні відкриття поклали початок інтенсивній дослідницькій діяльності, яка призвела до
швидкого розширення нашого розуміння того, як
наша нервова система сприймає тепло, холод та
механічні подразники. Лауреати виявили важливі
ланки, яких бракувало, у нашому розумінні складної взаємодії наших почуттів з навколишнім середовищем», - йдеться у пресрелізі Нобелівського комітету.

Фізика

Лауреатами Нобелівської премії з фізики 2021
року стали Шюкуро Манабе та Клаус Гассельманн,
а також Джоджіо Парізі.
«Королівська академія наук Швеції вирішила
присудити Нобелівську премію з фізики 2021 р.
Шюкуро Манабе, Клаусу Гассельманну та Джор-

Лауреатом Нобелівської премії з літератури
2021 року став письменник Абдулразак Гурна «за
його безкомпромісний та співчутливий погляд на
наслідки колоніалізму та долю біженця у прірві
між культурами та континентами».
Зазначається, що його романи відступають
від стереотипних описів і відкривають погляд на
культурно різноманітну Східну Африку, яка незнайома багатьом людям з інших частинах світу.
Четвертий роман Гурни під назвою «Рай»
(1994) став його проривом як письменника. Він
вирішив написати цей роман після дослідницької поїздки у Східну Африку в 1990 році. У книзі
йдеться про повноліття та сумну історію кохання,
в якій стикаються різні світи та системи вірувань.
Загалом Гурна опублікував десять романів та ряд
невеликих історій.
Абдулразак Гурна народився в 1948 році та
виріс на острові Занзібар, наприкінці 1960-х років прибув до Англії як біженець. До недавнього
виходу на пенсію він був професором англійської
та постколоніальної літератури в Кентському університеті у Кентербері.

«Лауреати цього року — Девід Кард, Джошуа
Ангріст і Гвідо Імбенс — надали нам нові погляди на ринок праці і показали, які висновки про
причину і наслідок можуть бути зроблені з природних експериментів. Їх підхід поширився на
інші області і здійснив революцію в емпіричних
дослідженнях», — йдеться на сайті Нобелівської
премії.
«Багато важливих питань зі сфери соціальних
наук пов’язані з причинно-наслідковими зв’язками. Наприклад, як імміграція впливає на рівень
зарплат і зайнятість або як більш тривале навчання впливає на дохід людини в майбутньому. На
ці питання складно відповісти, бо невідомо, що
б сталося, якби імміграції було менше або якби
та чи інша людина не продовжила навчання. Однак лауреати цього року показали, що на ці та
подібні питання можна відповісти за допомогою
природних експериментів. Ключовим моментом
є використання ситуацій, в яких випадкові події
або зміни політики призводять до того, що до
груп людей відносяться по-різному, що нагадує
клінічні випробування в медицині», — пояснили
в Шведській королівській академії наук.

Премія миру

Лауреатами Нобелівської премії миру 2021
року стали філіппінсько-американська журналістка Марія Ресса та російський журналіст, головний
редактор «Новой газеты» Дмитро Муратов.

«Норвезький Нобелівський комітет прийняв
рішення вручити Нобелівську премію миру 2021
року Марії Ресси та Дмитру Муратову за їхні зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів,
що є передумовою демократії та міцного миру»,
- йдеться у заяві.
Церемонія вручення Премії миру, яка традиційно відбувається у столиці Норвегії Осло, відбудеться в скороченому варіанті, і традиційний
бенкет також буде скасовано.
Варто додати, що Нобелівська премія є однією
з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок
у культуру чи розвиток суспільства. Сума премії
змінюється залежно від доходів Фонду Нобеля.
Торік вона становила 10 млн шведських крон
(близько $ 1,1 млн).
Джерело: Український Тиждень
(https://tyzhden.ua/World/253316)
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Які «привіти» передає РФ
напередодні переговорів
у Нормандському форматі?
Думки депутатів

Щ

о означає «послання» колишнього
керівника Росії Дмитра Медведєва про
Україну? Як російські кулуарна та публічна
позиції можуть вплинути на переговори у
форматі N4? Коли він може запрацювати? На
яку підтримку може розраховувати українська сторона? На ці та інші запитання «Цензор.
НЕТ» відповідають народні депутати України.

***
Поки ми в Україні розбираємося у своїх внутрішніх питаннях, прилетів черговий
«полум’яний привіт» з Росії, так би мовити, в
«епістолярному жанрі». Слідом за своїм «шефом» Путіним слово взяв колишній президент і прем’єр, а нині заступник голови Ради
безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв. В одному з відомих російських видань
вийшла його стаття під назвою: «Чому безглузді контакти із нинішнім українським керівництвом». Тут «автор», використовуючи різні
епітети, критикує як Україну, так і президента
Володимира Зеленського. Підбиваючи підсумок, Медведєв заявляє: «Таким «партнерам» у
міжнародних відносинах, які змагаються у постійній брехні, немає и не може бути довіри. А,
значить, і переговори з ними абсолютно безглузді». Із деталями цього «шедеврального»
послання можна ознайомитися тут.
Кремль «вустами» прессекретаря «головного» Дмитра Пєскова підтримав ці тези. Мовляв, з усім викладеним згодні і не бачимо можливості вести діалог із Києвом.
Усе це за «дивним збігом обставин» відбувається перед спілкуванням як російського,
так і українського президентів із західними
партнерами, які входять до «нормандської
четвірки», Ангелою Меркель та Емманюелем
Макроном. Тут спілкувалися про поновлення
роботи в рамках N4. Про це Україна та Росія
повідомили публічно. Згодом у Єлисейському палаці офіційно підтвердили: найближчим
часом може відбутися зустріч міністрів країн
«нормандської четвірки». Остаточну дату поки
ще не назвали. Ми запитали народних обранців, що вони думають про усю цю ситуацію.

«Російська сторона хоче
продовжувати грати в чехарду»
- Звичайно, Україна хоче миру. Ми чітко про
це заявляли і продовжуємо це робити, - говорить народний депутат фракції «Слуга народу», член комітету ВРУ з питань зовнішньої
політики та міжпарламентського співробітництва Святослав Юраш.
– Голова нашого комітету (нардеп СН Олександр Мережко. – О.М.) у Тристоронній контактній групі, тому ми знаємо деталі переговорного процесу. Ми в курсі, хто і як себе
тут поводить. Це бачить не тільки українська

сторона, а й увесь світ. Коли ми намагаємося
мобілізувати інші країни, щоб нарешті добитися трансформації цього знущання у реальний
процес, який матиме надію на щось, сторона,
яка його блокує, нервується. Як наслідок – запускає відповідні меседжі. Не знаю, наскільки
стаття заступника голови Ради безпеки Росії
має вплив на цю дискусію. Але, без сумніву, у
контексті майбутнього зсуву російського режиму, це є ще однією претензією на праведного наступника. Вони намагаються писати
статті, щоб дискредитувати Україну. Натомість дискредитують Росію, показуючи, що її
завдання – не мир, а, насамперед, встановлення такого формату, де «першу скрипку грає»
РФ. Цей «концерт» переслідує давню мету –
розповідати про «єдиний народ». Стаття Медведєва також це наслідує. Водночас, вона підтверджує та вкотре підкреслює: хто є другом
російським планам, а хто – ворогом. Показує,
що із попереднім президентом було працювати комфортніше. Кричати про погану Росію, це
одне, а діяти можна, обнімаючи та тиснувши
руку.
Однак непотрібно надто багато уваги звертати на Медведєва. Регулярно виходять статті й інших діячів Російської Федерації, які теж
виписують такі сентенції, що не «налазить на
голову». Я дуже уважно слідкую за російською
дискусією та елементами обговорення, хто є
потенційним наступником Путіна. Прізвище
Медведєва не виникає там надто часто. Як на
мене, такі статті виглядають, як знущання із
самого себе. Тому що весь світ знає, що відбувається. Анексія Криму, окупація частини
Донбасу, десятки тисяч загиблих, мільйони
переселенців, в тому числі моя дружина і мій
син, не є найкращими аргументами для єдності. Розказувати казки про громадянську
війну теж не вартує. Усі бачили фотографії із
супутника, а дехто і на власні очі, як почалося те «пекло». Медведєв не входить до складу
ТКГ чи N4. Відповідно, навряд чи його слова на
щось вплинуть. Він реалізував свою міжнародну місію початком війни з Грузією. А у питанні
нашої трагедії не він тут перший. Вистачає «товаришів».
Майбутня зустріч міністрів країн «нормандської четвірки» є підтвердженням того,
що ми не хочемо і не чекатимемо, поки Росія
щось там визнає. Усіма можливими методами
з усім світом тиснутимемо на неї, щоб, нарешті, закінчилася ця війна, яка постійно забирає
наших громадян, та результати якої видно на
усіх «фронтах». Я зараз через телеграмканали
отримую інформацію з окупованих територій,
скільки там смертей від COVID-19. Це ж теж
результат цієї гореокупації! Ми не можемо
стояти осторонь, коли таке відбувається. Росії,
зрештою, потрібно прийняти шлях, який пропонує Україна. Чи здатна вона на це? Потрібно
спитати в Кремлі. Зі свого боку ми пропонували і «оливкову гілку», і шляхи виходу з цієї ситуації, але бачимо, що російська сторона хоче
продовжувати грати в чехарду й прикидатися,
що вони там ні до чого.
- Звичайно, ця стаття Медведєва була запущена спеціально. Вона ж вийшла не лише
в контексті можливої зустрічі зовнішньополітичних відомств у Нормандському форматі,
а також напередодні візиту Вікторії Нуланд
(заступник держсекретаря США. – О.М.) до
Москви, - коментує народний депутат «Слуги
народу» Микита Потураєв.
– Росія вкотре демонструє свою непоступливість і бажання говорити із Україною виключно з позиції сили і висловлюватися про
неї й надалі, як про «fail state», що є їхньою
політикою щодо нас навіть не вісім останніх
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років, а більше. Бачимо вже такі доволі стандартні прийоми росіян. Вважаю, тут немає,
чому дивуватися. А нових ідей в статті Медведєва немає. Єдине, на що тут треба звернутися увагу – їхню занепокоєність, що Україна
продовжує визначати свою самоідентифікації.
Саме по цьому «б’є» Медведєв, звинувачуючи
зокрема президента Зеленського у тому, що
він втратив самоідентифікацію. Навпаки! Якщо
до 2014 року можна було говорити: українці
перебувають у цьому пошуку, то після відомих
подій усі бачать, що вона вже є. Просто зараз
відбувається процес її становлення, який, до
речі, є постійним та перманентним, бо людина усе життя співвідносить себе із іншими та із
світом. Українці чітко себе асоціюють з цивілізованим простором, із західною (в широкому

розумінні цього слова) цивілізацією. З цим у
нас проблем немає. А щодо культурних «кодів», звичайно, ми відмінні від інших народів –
як тих, що до нас відверто ворожі, так і тих, хто
дружній. Ми інші. З 2014 року ми чітко зрозуміли, у чому наші переваги та наші слабкості, що
є дуже важливим. Росія намагається нас і тут
атакувати. Це смішно – на восьмому році війни
пробувати переконати нас, що ми – люди без
самоідентифікації. Авжеж, ні! Так Росія демонструє догматичність своєї політики, яка дісталася їм у спадок від радянської зовнішньої
політики. Вони вперто стоять на своєму. Але
це ознака не сили, а відсутності гнучкості мислення та можливості знаходити якісь корисні,
в першу чергу, для них ідеї. Це те, від чого потерпав Радянський Союз. Власне, йдеться про
один із головних чинників того, що призвело
до його розпаду і «смерті».
Такі статті, як Путіна та Медведєва, направлені й на те, щоб підтримувати напругу, ворожість щодо України та антиукраїнські настрої в
російському суспільстві. Знову ж, нічого нового ми тут не бачимо.
Чи може це якось вплинути на можливу зустріч очільників МЗС у Нормандському форматі? Думаю, що ні. А на позицію Нуланд на переговорах в Москві? Скоріше за все, у моєму
розумінні, на 99,9 % ні. Росіяни передбачувані,
можуть тільки «брязкати зброєю» та шантажувати. Це все відомо, і не є новиною для всього
світу. Там абсолютно божевільний диктаторський режим. Я ще декілька років тому почав
говорити про фашистський характер цієї диктатури. Політологічно цей фашизм очевидний.
Але я б точно не перебільшував вплив пропагандистських витоків на реальний стан міжнародних справ, в тому числі й тих, де задіяна
Україна.

«Москва дає зрозуміти,
що зустріч у Нормандському форматі
нічого не важитиме»
- Ця стаття є однозначно меседжем, тому
що Медведєв без дозволу Путіна навіть не
бере до рук свій «iPhone», - впевнений парламентар фракції «Європейська Солідарність»
Володимир Ар’єв.
– Я для себе тут виділив акцент, який мав би
бути для української сторони дороговказом
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у відносинах із Росією, що вона не чекатиме і
матиме справу з іншими політичними силами,
більш прихильними і лояльними до неї. Це
означає, що йдеться про більш дієвих у її розумінні. Росія розраховувала, що Зеленський,
як людина за поглядами близька до того, що
думають про спільне минуле у Кремлі, хоча б
підготує Україну до фарватеру з РФ. Він, з точки зору Кремля, виявився чутливим, боягузливим у тому, як більшість українців бачать майбутнє країни, тому не став робити ті кроки, які
росіяни від нього очікували. Почав загравати
на тому полі, яке в Росії вважають ворожим.
Зеленського не розглядають як гравця на геополітичній арені, тому що він зайнятий лише
тими речами, де його команда може заробити,
зокрема «стрижкою купонів» на «Великому будівництві». Москва показала, що чекатиме іншого. Кого – зрозуміло, що робитиме ставку на
Медведчука, якому Зеленський зараз допомагає сконсолідувати електорат, роблячи вигляд,
що є кримінальне переслідування. Правда,
чомусь Медведчук за звинуваченнями у державній зраді отримує не перебування у слідчому ізоляторі, а черговий домашній арешт. А
його справа взагалі виринає лише тоді, коли у
Банкової «підгорають тили» через скандали,
пов’язані зі справою «вагнерівців», відмиванням коштів Коломойського, офшорами та свідомим недекларуванням доходів нинішнього
президента. Через те українську політику на
Сході та на Заході вважають вузькою та примітивною. Тому Зеленському посилають такі меседжі, що з ним не збираються домовлятися.
Тут у нього, в принципі, й маневрів не дуже багато. Від нього чекають повної здачі або йому
передаватимуть «привіти» через злив інформації про те, які суми він свого часу отримував
з російського бюджету, про що теж було сказано напряму в статті Медведєва.
Будемо реалістами: Москва дає зрозуміти,
що зустріч у Нормандському форматі нічого
не важитиме. Якщо навіть вона й відбудеться,
то зроблять усе можливе, щоб ще раз показати: Росія підтримуватиме зміну влади в Україні на більш лояльну. Такі ж «повідомлення»
вона направлятиме Заходу. Українським патріотичним силам в даному випадку потрібно
згуртуватися та зрозуміти: попри ту апатію,
яка виникла внаслідок останніх подій, треба
об’єднатися, тому що президент неспроможний відповідати на серйозні виклики з боку
наших ворогів, що може призвести до великих
проблем для України. Адже Росія може скористатися слабкістю Зеленського. А він робить
усе, щоб послабити і себе, і Україну в цілому.
Замість того, щоб консолідувати усі прозахідні
політичні сили, його команда продовжує «роздирати» країну.

«У посилах Медведєва ми
не знайшли нічого нового.
це мавпування слів свого хазяїна»
- Медведєв – це молодший партнер Путіна.
Тому немає нічого дивного, що після того, як
Путін розразився, як він вважає, програмною
статтею, на підставі якої надалі формуватиметься зовнішня та внутрішня політика Росії,
то Медведєв вирішив не відставати, - вважає
заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв.
– Тут немає ніяких збігів. Це, справді, спроба максимально підняти «градус напруження»

ПОЛІТИКА
напередодні переговорів у Нормандському
форматі та перекласти відповідальність із
агресора, яким є Російська Федерація, на тих,
хто стали його жертвою. Ця політика проводиться фактично усі останні роки. Особливо
після відкритої агресії Росії проти України.
Насправді, ми в тих посилах не знайшли нічого нового. Це просто мавпування (інакше не
можу назвати) слів свого хазяїна.
Взагалі зустріч у Нормандському форматі зараз більше вигідна Путіну. Тому що Меркель фактично є виконуючим обов’язки канцлера. Коли там буде сформований реальний
уряд – поки незрозуміло. У французького
президента наступного року – вибори. Йому
теж не до цього. Тому будь-який формат N4 у
тому роз’єднаному стані, в якому зараз знаходиться Європейський Союз та його лідери, аж
ніяк не виконає ті завдання, заради яких він
раніше збирався. Сьогодні позиції Нормандського формату є набагато слабшими. Те, що

усі заявляли, включаючи Володимира Зеленського (тоді ще кандидата у президенти): потрібно шукати інший формат, стає все більш
очевидним. Мінський «вмер». А у відродженні Нормандського я дуже сумніваюся. Нам
треба отримати потужних союзників, як то у
глобальному плані – США, та у нашому регіоні - Туреччину. Це багато в чому може змінити
і загальний розклад голосів у переговорах, і
ті настрої, які там панують. Про свою готовність Америка неодноразово заявляла. Єдине,
були застереження Росії. Але, вибачте, це ми,
як країна, постраждала від російської агресії,
робитимемо все можливе для обрання нового
формату.
Керівник фракції «Голос» Ярослав Железняк погоджується із колегою у тому, що Мінській формат «помер»:
- Ми про це говоримо послідовно. Чи є надія на Нормандський? Подивимося. У понеділок відбулося спілкування (Путіна та Зеленського. – О.М.) із Макроном та Меркель. Тому
можна говорити про те, що існує якась надія
на зустріч N4. Наскільки вона висока – я не
знаю.

Чи хоче Росія надалі вести із нами перемовини, скоро побачимо. Але виглядає це так: набивають собі ціну. Не більше, не менше. Якби
вони не хотіли вести переговори, то видали б
такий меседж офіційно, а статтю підписали б
від когось більш репутаційного. Навіщо вона
взагалі з’явилася? Росії треба було показати,
що там є більш радикальні думки. Тому й витягли цього алкоголіка, дали йому текст та відправили на «Коммерсант», який повністю контролюється російською владою. Іноді, коли у
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нас можновладці хочуть щось сказати, але від
себе це звучатиме некрасиво, то вдаються до
«делегування». Так само зробили й ці. Але всі –
дорослі люди, тому розуміють, навіщо з’явилася ця стаття. Не думаю, що вона матиме якийсь
концептуальний зміст. Виглядає так: там написано усе те, що «яструби» Путіна говорять на
спільних вечірках чи ще десь. Така стандартна
ахінея Російської Федерації.

«Колишній президент Росії визнав, що
Москві так і не вдалося зламати Україну»
У представника Донецька в українській
делегації ТКГ Дениса Казанського склалося
враження, що у російського керівництва з’явилася вже свого роду національна забава –
писати божевільні статті про нашу країну:
- То Путін «народив» графоманський опус,
тепер Медведєв. Причому, приголомшливим
є те, що цією графоманією вони займаються
на тлі колосальних проблем в самій Росії. Наприклад, в цьому році РФ побила світовий рекорд з числа авіакатастроф у мирний час. Але
російським лідерам не до таких дрібниць. У
них усі думки про Україну та єврейське походження Володимира Зеленського. В статті колишній президент визнав, що Москві так і не
вдалося зламати Україну. Вона не поступається і не збирається виконувати упороті вимоги
Путіна. І Медведєв робить з цього висновок,
що розмовляти з українським керівництвом
немає про що.

Чому стаття Медведєва з’явилася напередодні можливих переговорів у Нормандському форматі? Це спроба «покрутити носом»
і показати: у Росії є й такий варіант розвитку
подій. Ми ж розуміємо: Медведєв – по факту,
ніхто. Він займає певну посаду, але вона незначна. Він не може реалізовувати ту політику, яку
описав. Зараз офіційна позиція Росії є іншою.
Ми вісім років уже спостерігаємо за грою, коли
є різні спікери, які ходять на ефіри та погрожують найстрашнішим – бомбардуванням Києва,
захопленням України, розчленуванням і так
далі. При тому офіційно РФ показує, що вона
нібито відносно «добрий поліцейський» у цій
конфігурації. А зараз «злого поліцейського» зіграв Медведєв, продемонструвавши: РФ може
себе поводити й таким чином, якщо Україна не
поступатиметься. Але річ у тому, що вони уже
неодноразово нас залякували такими демаршами. Якщо вони виходитимуть з переговорів
і відмовляться спілкуватися із українською
владою, це розцінюватиметься виключно як
небажання Росії домовлятися та просуватися
до миру. Тому поки важко сказати: це блеф чи
реальна загроза.
Якщо говорити про формат проведення
переговорів щодо Донбасу, то тут головною
проблемою є те, що вимоги Росії щодо України
є неадекватними. Вона фактично вимагає від
нас відмови від суверенітету. А це для української сторони є неприпустимим. Тому у нас
майже вісім років немає зрушень у перемовинах. Тому що вимоги росіян є нездійсненними.
Поки важко сказати, чи буде найближчим
часом зустріч «нормандської четвірки». Відбутися то вона може. Якщо західні лідери наполягатимуть, можливо, Путін й піддасться. Інша
справа, як вони пройдуть? Що буде вирішено?
Чи призведе це до якогось прогресу у переговорах? От тут я не вірю у якесь зрушення.
Автор: Ольга Москалюк,
Джерело: “Цензор.НЕТ” (https://censor.net/ua/r3293835)

28

АНАЛІТИКА – СВІТ

Р

ідко трапляється, що країна — член НАТО відкликає
посла з країни, яка є її головною
союзницею в Альянсі, або з іншої
демократичної країни Заходу.
Тому те, що президент Франції
Емманюель Макрон минулого
місяця відкликав своїх послів із
США й Австралії, свідчить про
безпрецедентну розлюченість
через несподівано зірвану угоду
про продаж підводних човнів,
яку перебрав на себе Вашингтон.
Окрім того, Франція виявила демонстративну зневагу до Великої
Британії — свого найближчого
партнера по НАТО в Європі.
У середині вересня Австралія
практично без попередження скасувала замовлення на 12 французьких дизельних субмарин вартістю
близько $66 млрд і заявила, що натомість придбає ефективніші атомні підводні човни у Великої Британії та США, а також сформує новий
альянс безпеки AUKUS (Австралія,
Сполучене Королівство й Сполучені Штати). Французи почуваються
скривдженими та приниженими.
Скасування замовлення призвело до величезної втрати робочих
місць й експортних прибутків, до
того ж сприймається як сигнал про
те, що «англосакси» будують новий
оборонний альянс, покликаний
стримати поширення китайського впливу, і що Францію, у якої понад мільйон громадян мешкають в
Індо-Тихоокеанському регіоні, до
нього не запрошують.
Прем’єр-міністр
Сполученого
Королівства Боріс Джонсон відкинув звинувачення французів у тому,
що зараз Велика Британія — лише
васал США, молодший партнер,
який виконав накази Вашингтона.
«Prenez un grip», — сказав він під
час візиту у Вашингтон так званою
мовою франґле, тобто сумішшю
французької й англійської. У перекладі це означає «тримайте себе в
руках» і вочевидь мало на меті образити й розлютити французів.
Для Джонсона угода про AUKUS
має величезне політичне значення.
Вона вдало затьмарила його візит
у Вашингтон, куди він вирушив домовлятися з президентом Джо Байденом про підписання нової торговельної угоди між Сполученим
Королівством і США замість колишньої угоди з ЄС, яка після Brexit вже
не дійсна для британців. Ця торговельна угода дуже багато важить,
позаяк Велика Британія намагається розширити торгівлю за межами
Євросоюзу, що здавна слугувало
головним аргументом на користь
Brexit. Однак Джонсон зазнав краху.
Байден не виявив зацікавленості до

Крихка єдність

У чому причини погіршення відносин
між західними союзниками?
нової торговельної домовленості з
Британією, а його помічники дали
зрозуміти, що до підписання нової
угоди ще далеко.
Як наслідок, стало очевидно,
що адміністрація Байдена не цінує
своїх відносин зі Сполученим Королівством так, як сподівався Джонсон. Британський прем’єр-міністр,
який був у добрих стосунках із Дональдом Трампом, очікував, що
союзництво плавно продовжиться
за нової адміністрації. Утім, Байденова відсіч засвідчила, що наступник Трампа підозріливо ставиться
до славнозвісних «особливих відносин» США з Великою Британією.
Прохолодне ставлення Байдена
проявилося зокрема в тому, що на
зустрічі з Джонсоном він заявив, що
не треба нічого робити із суперечливим протоколом ЄС про статус
Північної Ірландії, який поставить
під загрозу мирну угоду в Ірландії або призведе до повернення
жорсткого кордону на острові. Це
складне питання для Джонсона. Він
наполягає, що необхідно змінити
протокол (який по суті встановлює
торговельний кордон між Великою
Британією й Північною Ірландією в
Ірландському морі), позаяк він неприйнятний. Вочевидь, для Байдена, який часто хвалиться ірландським походженням своєї родини,
Ірландія важить більше, ніж Велика
Британія.
Угода AUKUS принаймні підкреслила, що Велика Британія лишається військовою силою з тісними
зв’язками з Америкою. Лондон досі
є активним членом НАТО. Однак тепер в Альянсі зв’язки Сполученого
Королівства з Францією, що вважалася найважливішою країною Євро-

пи, стали напруженими через угоду
AUKUS. Президент Макрон колись
заявив про «смерть мозку» НАТО.
Нещодавно він висловився, що Європейському Союзу (без Британії)
слід будувати власний оборонний
альянс. Велика Британія лишиться
за його межами, тому запекло протестує проти будь-яких альянсів, суперницьких НАТО.
Для Великої Британії НАТО лишається єдиним життєздатним
оборонним союзом, що може стримувати російську агресію й захищати незалежність країн Балтії. Уряд
консерваторів вважає, що будь-якій
європейській альтернативі без участі Сполучених Штатів бракуватиме
потенціалу, зокрема підтримки повітряних сил і рівня довіри. Європейська армія навряд чи стримає
Росію, якщо та спробує посилити
тиск на Україну або активізувати
військову підтримку «ДНР-ЛНР».
Утім, американці, ймовірно, дедалі
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ганців, які допомагали британській
армії. Однак, Вашингтон пропустив
усі прохання європейських лідерів
повз вуха.
Хаос в Афганістані підірвав довіру союзників до США як до надійного військового союзника. Опитування в Німеччині, Італії й інших
країнах засвідчили послаблення
віри громадськості в американське
лідерство. Ті самі тенденції і в інших
країнах, що залежать від оборони
та політичної протекції США, особливо в Саудівській Аравії та країнах Перської затоки. Для них угода
AUKUS мало що важить; зараз їм
потрібна гарантія, що США не полишать Близький Схід так, як полишили Афганістан.
Велика Британія опинилася між
двох вогнів. Вона прагне лишатися
найважливішою союзницею Америки й підтримувати тісні зв’язки,
особливо у сфері оборони та розвідки. Водночас змушена визнати,
що нині в США інші пріоритети й
Лондон може відігравати лише маленьку роль у глобальній стратегії
Вашингтона. Але для Джонсона альтернативних шляхів немає. Країна
політично відрізала себе від Європи, а Франція нині розвиває традиційну стратегію оборони, спрямовану на зменшення залежності від
Вашингтона. Німеччина може піти
тим самим шляхом, особливо якщо
її новий коаліційний уряд очолять
соціал-демократи.
Угода AUKUS принаймні забезпечує Великій Британії роль у розвитку нових технологій для протидії
китайському експансіонізму: кібербезпеки, штучного інтелекту й квантових комунікацій, що допоможуть
захистити підводні кабелі від шпигунства та прослуховування з боку
ворожих держав. Однак усе це відбувається далеко від території Сполученого Королівства. Нині воно
намагається відстоювати свій глобальний вплив, відправляючи най-

Угода AUKUS принаймні підкреслила,
що Велика Британія лишається військовою
силою з тісними зв’язками з Америкою
більше зосереджуватимуться на Тихоокеанському регіоні, радше ніж
на Європі. Для адміністрації Байдена, так само як для Трампа, головним викликом безпеки на майбутнє
буде Китай, а не Росія. Саме тому
AUKUS має важливе значення для
Вашингтона, що передусім турбується про стримування Китаю від
силових спроб приєднання Тайваню. Стратегів у Вашингтоні вже
зараз хвилює готовність Китаю погрожувати Тайваню: над островом
регулярно кружляють винищувачі
й риторика Пекіна стала більш войовничою. Байден прагне показати,
що Америка повернулася на світову
арену після чотирирічного ізоляціонізму США за президентства Трампа. Однак пристрасті в Афганістані
неабияк затьмарили цю позицію.
Європейці, зокрема британці, нажахані стрімким припиненням присутності США в Афганістані й хаотичним виходом збройних сил США
на тлі осади Кабульського аеропорту й розпачливих спроб наляканих
афганців вилетіти разом з американськими військовослужбовцями.
Джонсон закликав Байдена подовжити термін евакуації щонайменше на тиждень, щоб Сполучене
Королівство встигло врятувати аф-

сучасніший авіаносець HMS Queen
Elizabeth у Тихий океан, ближче до
китайських вод. Проте Джонсонові
ще належить переконати громадськість, що це відповідає нинішнім
інтересам Британії або слугує альтернативою тісному співробітництву з колишніми партнерами в Європі.
Наразі у Великій Британії великі
проблеми, здебільшого спричинені Brexit і втратою дешевої робочої
сили зі Східної Європи. На заправках дефіцит пального, а полиці супермаркетів спорожніли, тому що
немає іноземних водіїв вантажівок,
що перевозять продукти. Для більшості британських виборців ці проблеми — найбільш нагальні. Люди
не бачать допомоги від Америки, а
труднощі, що виникли в Джонсона
під час домовленості про торговельну угоду зі США, не порівняти з тим,
як складно забезпечити процвітання британської економіки за межами ЄС. На ситуацію у сфері безпеки
Європи, зокрема відносин із Росією,
британці зараз майже не зважають.
Фото: Український Тиждень
Автор: Майкл Бініон
Джерело: Український Тиждень
(https://tyzhden.ua/World/253356)
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айбей хоче миру. Та готується
до війни. Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав Тайвань до мирного
возз'єднання з материком лише
через кілька днів після рекордного вторгнення китайських
ВПС в зону розпізнавання протиповітряної оборони острова
та чергової хвилі напруженості
обабіч протоки. Останні кілька
років Китай помітно нарощує
тиск на «бунтівну» територію, і це
посилює підозри у військових та
експертних колах про її неминуче
військове захоплення найближчими роками. І небезпідставні.

Влада Китаю не приховує намірів узяти острів під свій контроль,
застосувавши, у разі потреби, силу.
Цю силу вона час від часу намагається продемонструвати, а у відповідь
наштовхується на спротив офіційного Тайбею, сповненого рішучості
«зміцнювати національну оборону
та демонструвати здатність захищати себе».
Символічно, що нинішнє загострення ситуації трапилося напередодні 110-річчя Синьхайської
революції, в результаті якої було повалено маньчжурську династію Цін
і проголошено створення республіки. Фактично, це одна з подій, котра
як об‘єднує материк та острів, так і
роз‘єднує їх. Адже Свято двох десяток (походить від дати 10 жовтня)
вважається Національним днем Тайваню, який офіційно називає себе
Китайською республікою й не погоджується з твердженням КНР, що він
є її невід‘ємною територією. Відтак у
своїй святковій промові Сі Цзіньпін
знову згадав, що повне возз‘єднання країни можливе і буде здійснене,
а тайванських сепаратистів (маючи
на увазі владу острова) назвав серйозною загрозою національному
відродженню.
Сигнали з материка наразі набувають особливої ваги для офіційних
осіб Тайваню. Зважаючи на посилення контролю Комуністичної партії на
чолі з Сі Цзіньпінем над «неспокійними» регіонами всередині країни
— Гонконгом, Сінцьзяном, Тибетом,
питання, чи буде наступним Тайвань, стає надзвичайно актуальним.
КНР жорстко реагує на спроби осуду
її дій міжнародною спільнотою в тих
питаннях, які вона вважає виключно
«внутрішніми справами». Підтвердження своїх суверенних прав на
острів, яке супроводжується демонстрацією волі відстоювати їх із допомогою війська, чинять додатковий
тиск на самих тайванців і налаштовують міжнародну думку на неминучість його возз‘єднання з Китаєм.
Невдалий вихід американського контингенту з Афганістану дав
додаткові козирі в руки китайської
пропаганди, яка ставить під сумнів рішучість Сполучених Штатів
захищати острів. В експертних колах заговорили, що американська
суспільна думка не готова підтримати загибель своїх солдатів за Тайвань. Тож президентові Джо Байдену довелося підтвердити відданість
американським зобов'язанням у
сфері оборони, поставивши Тайвань
в один ряд із Південною Кореєю та
НАТО, що розцінюється як відхід від
«стратегічної двозначності», якої
тривалий час дотримувалися США.
Байден продовжив політику попередньої адміністрації в напрямі посилення дипломатичної та військової підтримки Тайваню, негативно
сприйняту КНР. Оновлення зв'язків

АНАЛІТИКА – СВІТ

Чи ризикне Китай
захопити Тайвань силою?

Лідер Китаю Сі Цзіньпін

із Тайбеєм, започатковане Трампом,
зокрема дозвіл на обміни візитами
держслужбовців, зростання дипломатичної підтримки та продаж зброї,
породили занепокоєність Пекіна,
що Сполучені Штати переглядають
підхід до політики «одного Китаю».
Очевидно, її мав на увазі Джо Байден, коли днями наголосив, що вони
«погодилися з Сі дотримуватись Тайванської угоди» (офіційної угоди під
такою назвою не існує), реагуючи на
запитання репортерів про провокативні дії китайських ВПС поблизу
острова.
Обговорення двома лідерами загострення ситуації навколо Тайваню,
вочевидь, спрямоване на уникнення випадкового зіткнення, яке може
втягнути країни у глибоку військову
конфронтацію. Водночас не гасить
взаємних підозр, що одна зі сторін
має намір змінити статус-кво, який
вдавалося витримувати впродовж
багатьох десятиліть. Зміни в політиці США викликають стурбованість
Пекіна, що Тайвань із їх допомогою
поступово рухається до отримання
незалежності. Вашингтон і Тайбей,
зі свого боку, стурбовані бажанням
материка захопити острів.
Вторгнення військових літаків у
зону розпізнавання ППО Тайваню
останніми роками стало звичним
явищем і тільки посилило ці підозри. Нинішнє, в якому взяли участь
149 літаків упродовж чотирьох діб,
виявилося не тільки рекордним за
кількістю, а й потужним за складом:
замість уже звичних розвідувальних
літаків зафіксовано бомбардувальники в супроводі винищувачів та
літаків електронної війни. І навіть
якщо Китай мав на меті залякування
та демонстрацію сили, у військових
колах з'явилося переконання, що
захоплення Тайваню — лише питання часу і що Пекіну знадобиться
на його реалізацію всього 2–3 дні.
Наразі ж вторгнення слугують корисною підготовкою для китайських
пілотів до реального конфлікту та
допомагають досліджувати й планувати імовірні заходи у відповідь на
реакцію тайванських ВПС. Водночас
вони створюють великий фінансовий тиск, технічне навантаження і
моральне виснаження для військово-повітряних сил острова.
У стратегічному плані, деморалізація тайванського суспільства та
нав'язування думки, що в нього немає шансів протистояти значно потужнішому Китаю, покликана прото-

рувати «мирний» шлях возз'єднання,
до якого закликає Сі Цзіньпін. Для
такого випадку в материкової влади вже давно заготовлена формула
співіснування — «одна країна, дві
системи», яку було випробувано на
Гонконзі. Саме нівелювання обіцянок надати широкі права та свободи
автономному регіону викликало відторгнення можливості зближення з
материком і значно посилило антикитайські настрої серед тайванців.
А також дало шанс на другий термін
нинішній президентці Цай Інвень.
Незалежницька риторика Цай, що
прийшла до влади у 2016 році, не
тільки дратує Пекін, а й викликає
жорстку реакцію у відповідь — військово-економічний тиск та дипломатичну ізоляцію. В ній і розрахунок
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багатьох експертів, вони мають бути
спрямовані на зміцнення власних
оборонних можливостей Тайваню
та створення важелів стримування
Китаю, які б підвищили ціну агресивних дій для нього.
Певні кроки в цьому напрямі вже
робляться. Адміністрації Байдена
вдалося винести тайванське питання на порядок денний двосторонніх
і багатосторонніх зустрічей із партнерами та союзниками, що помітно
посилило увагу до острова на різних
міжнародних майданчиках. Це, однозначно, контрастує з зусиллями
Пекіна обмежити будь-які міжнародні контакти Тайбея і викликає зайвий
привід до погроз. Зі свого боку, тайванська влада намагається вирватися зі створеного Китаєм кільця, використовуючи всі можливі канали для
взаємодії зі світом. Хоча при цьому й
наражається на жорсткий опір материкового сусіда й страх інших країн
зіштовхнутися з помстою Китаю, яку
вже недавно відчула на собі Литва.
Своєрідним тестом на підтримку
для острова слугуватиме подана
ним, услід за КНР, заявка на вступ
до Всеосяжного і прогресивного
транстихоокеанського партнерства
— торговельної угоди, яка об'єднує
наразі 11 країн. Чи зможе острів, що
має сильні високотехнологічні галузі — виробництва напівпровідників,
біотехнологій, відновлюваних ресурсів, а також входить до двадцятки найкращих економік світу, стати
одним із членів торговельної угоди,
залежить від сміливості держав-учасниць протистояти тискові Пекіна.
Тим часом влада острова зосередилася на посиленні власних
оборонних можливостей, продемонструвавши деякі види озброєнь,
спрямовані на стримування Китаю,
на військовому параді до Націо-

Офіційний Тайбей, схоже, прийняв тактику —
хочеш миру, готуйся до війни
китайської влади на те, що напружені тайвансько-китайські відносини
врешті породять незадоволення
серед острів'ян та приведуть до влади більш лояльного представника з
партії «Гоміньдан», яка зазвичай виступає за поглиблення відносин із
Китаєм.
Фактор Тайваню відіграє особливу роль у підігруванні націоналістичним настроям материкового
Китаю та слугує важливим елементом консолідації й мобілізації населення. Особливо зважаючи на намір Сі Цзіньпіня бути переобраним
на третій термін на посаду глави
держави весною наступного року.
Актуалізація теми возз'єднання та
її персоналізація навколо особи Сі
створює додаткові аргументи на користь порушення тривалої традиції
колективного прийняття рішень і
допомагає нейтралізувати противників усередині держави. У більш короткотерміновому вимірі відвертає
увагу від енергетичної кризи та проблем на ринку нерухомості, викликаних падінням компанії Evergrande.
Це контрастує з позицією американської влади, яка змушена переконувати своїх громадян у важливості Тайваню з геополітичного та
геостратегічного погляду, оскільки
проблема непопулярна, зважаючи
на географічну відстань. Така ситуація породжує дискусії всередині
країни про роль США в наданні безпекових гарантій острову. На думку

нального дня. Крім того, тайванські
військові публічно підтвердили інформацію про наявність ракети Yun
Feng дальністю до 1500 км, здатну
уражати стратегічні цілі всередині
материка, а Міністерство оборони затребувало додаткових 7 млрд
дол. до оборонного бюджету на
внутрішні збройні проєкти, зокрема
виробництво крилатих ракет великої дальності та протикорабельних
ракет. Крім того, днями з'явилась інформація, що близько двох десятків
американських військових із підрозділу спецоперацій та контингенту
морських піхотинців із минулого
року займаються підготовкою тайванських військових сил у рамках
відпрацювання заходів з укріплення
оборони острова.
Офіційний Тайбей, схоже, прийняв тактику — хочеш миру, готуйся до війни. Однак чітко розуміє, що
навіть в умовах посиленої бойової
готовності не зможе самостійно протистояти могутньому Китаю. А відтак
входить у зону особливої турбулентності, попереджаючи інші демократичні країни вустами президентки
Цай Інвень, що «падіння Тайваню
може призвести до катастрофічних
наслідків для регіонального миру та
демократичної системи загалом».
Автор: Наталія Бутирська
Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/ukr/
international/chi-rizikne-kitaj-zakhopiti-tajvansiloju.html)
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У 2021 році кількість
нелегальних мігрантів
в Іспанії зросла на 51%
З

гідно з даними, опублікованими Міністерством
внутрішніх справ Іспанії,
число нелегальних мігрантів,
які прибули до Іспанії з січня
по кінець вересня, збільшилася на 51 відсоток.

Світові ціни
на продовольство
побили десятирічний
рекорд
С
вітові ціни на продовольство неймовірно
високі, і навряд чи в найближчому майбутньому зміняться. Нещодавно штаб-квартира
Організації сільського господарства і продовольства ООН в Римі опублікувала дані за попередній місяць щодо стану цін на продовольство, які показують, що у вересні світові ціни на
продовольство росли другий місяць поспіль,
досягнувши нового максимуму за десятиліття, за
рахунок зростання цін на зерно і рослинні масла.

Індекс цін на продовольство ФАО (FFPI) показує
щомісячне зміни цін на міжнародному ринку на
кошик продовольчих товарів (включаючи зернові,
рослинні масла, молочні продукти, м'ясо і цукор) у вересні він виріс на 1.2%, до 130 пунктів, що на
32.8% вище в порівнянні з вереснем 2020 р
Останнє підвищення FFPI пояснюється в першу
чергу «зростанням цін на більшість видів зернових
і рослинних масел. Молочна продукція і цукор також подорожчали, в той час як ціни на м'ясо залишаються стабільними», - повідомляє ФАО.
Різке зростання вартості перевезень як по суші,
так і по морю, в поєднанні з перебоями в ланцюжках поставок, не залишило деяким продуктовим
мережам іншого вибору, як підвищувати ціни або
залишити полки порожніми, через що зберігається
дефіциту продуктів.
Топ-менеджер однієї з найбільших мереж американських супермаркетів Kroger попередив минулого місяця, що ціни на продукти будуть рости ще
вище в міру зростання інфляції.
Інфляційний тиск спонукає Білий дім заспокоїти
невдоволення серед малозабезпечених сімей, де
члени сім'ї працюють, але отримують низькі зарплати, і в яких велика частка доходів йде на їжу і предмети першої необхідності. Адміністрація Байдена
визнала інфляцію реальною проблемою в минулому місяці (не пройшло і 9-ти місяців!) і збільшила
на 25% асигнування на талони харчування (food
stamps - Supplemental Nutrition Assistance Program
(SNAP).
Крім зростаючого попиту (частина якого була
штучно викликана величезними обсягами податкових і монетарних стимулів), поганих погодних
умов і збоїв в ланцюжку поставок, може виникнути
ще одна проблема, здатна ще більше вплинути на
ціни на продовольство - це різке зростання вартості енергії, що викликає зростання цін на добрива,
одержувані з природного газу (ціни на газ в деяких
регіонах світу рекордно високі), а їх підвищення
означає, що ціни на урожай теж повинні вирости.
Є також проблеми з тим, що теплиці для вирощування овочів в Європі закриваються через занадто
високі ціни на опалення та електроенергію.
Авторитет ФРС або те, що від нього залишилося,
продовжує падати у міру того, як міркування про
«скороминучий» характер інфляції не виправдовуються.
Джерело: https://www.fao.org/newsroom/
detail/fao-food-price-index-rises-further-07-10-2021/en
Переклад українською, “Час і Події”

Міністерство
внутрішніх
справ Іспанії повідомило, що
за перші дев'ять місяців 2021
року в цілому 28729 мігрантів
нелегально прибули на територію Іспанії в порівнянні з 19024
мігрантами за той же період
минулого року. У січні прибуло
3000 осіб, у вересні це число
збільшилося майже в три рази
- до 8451 людини.
Близько 95 відсотків мігрантів прибули до Іспанії або по
морю, або на материкову частину Іспанії, або на Канарські
острови біля узбережжя Західної Африки, в цілому це 27136
мігрантів - що на 65 відсотків
більше, ніж у 2020 році, повідомляє газета ABC.
За даними газети, з трьох основних маршрутів, які сприяли
загальному збільшенню числа
мігрантів на 51 відсоток, найбільше зростання спостерігалося на маршруті через Канарські острови - більш ніж удвічі з
6124 до 13118.
Канарський маршрут також
вважається одним з найнебезпечніших для мігрантів: 785 з
трохи більше 1050 мігрантів
померли або пропали безвісти
по дорозі до Іспанії.

Є кілька чинників для збільшення числа мігрантів, в тому
числі ослаблення обмежень
на поїздки через коронавірус і
погіршення економіки в африканських країнах - Марокко і
Алжир.
Що стосується національного походження мігрантів, які
прибувають до Іспанії, то алжирці становлять найбільшу частку (39 відсотків), за ними слідують марокканці (20 відсотків) і
малійці (13 відсотків).
Однак ABC зазначає, що переважна більшість нелегалів
відмовляються вказувати країну походження, так їх складніше депортувати.
Дані про нелегальну міграцію з'явилися після того, як Іспанія почала приймати рейси

з Пакистану з афганськими мігрантами.
Афганці прибувають на авіабазу Торрехон, де вже знаходиться 2206 афганців і громадян Іспанії, евакуйованих з
країни з тих пір, як її захопили
таліби.
Операція з прийому афганців з Пакистану проводиться
на тлі того, як віце-президент
іспанської популістської партії
VOX Хорхе Буксаде продовжує
говорити про потенційних джихадистів серед мігрантів: «Ми
повинні дуже строго контролювати в'їзд всіх тих, хто має намір
шукати притулку або легального проживання в Іспанії».
Автор: Chris Tomlinson,
Джерело: Breitbart
Переклад українською, “Час і Події”

Наслідки безладу в Афганістані
може відчути навіть Європа - МВФ

Безлад, що виник у Афганістані з приходом до влади талібів, може спричинити серйозні
економічні потрясіння, нову
гуманітарну кризу та наслідки
у сфері безпеки, що може бути
відчутим навіть у Європі.
Про це йдеться у останньому звіті МВФ «Перспективи
розвитку регіональної економіки» на Близькому Сході та в
Центральній Азії, презентованому Фондом у вівторок, повідомляє власний кореспондент
Укрінформу.
«Очікується, що нестабільність у Афганістані спричинить
суттєві наслідки у економіці
та сфері безпеки як у регіоні,

так і за його межами. Вона вже
стала причиною внутрішніх
переміщень та здатна викликати сплеск біженців до сусідніх
країн, у тому числі до Туреччини, а також Європи»,- пояснюється в доповіді.
Після приходу до влади талібів Афганістан пережив багато
потрясінь, у тому числі у економічній та фінансовій сферах.
Зокрема, країна припинила отримувати допомогу, заморожені її іноземні активи, що потягнуло за собою фінансову кризу,
збитки для афганських банків
та кризу платіжного балансу.
«Ці потрясіння можуть
призвести до скорочення ви-

робництва на 30% з падінням
імпорту, знеціненням місцевої валюти та прискоренням
інфляції», - зауважили у МВФ.
Це загрожує суттєвим падінням рівня життя для мільйонів
людей, зростанням потоків
біженців, насамперед, до сусіднього Пакистану, а також
інших країн, у тому числі європейських.
«Суттєвий приплив біженців може створити тягар для
державних ресурсів у країнах,
які приймають біженців, спричинити напруженість на ринку
праці та призвести до соціальної напруги, що підкреслює
необхідність допомоги з боку
міжнародного співтовариства»,
- зазначається в документі.
Як повідомляв Укрінформ,
після виведення з Афганістану сил міжнародної коаліції на
чолі зі США до влади в країні
в серпні швидко прийшов рух
«Талібан». Уже 19 серпня він
проголосив створення Ісламського емірату Афганістан.
Джерело: Укрінформ (https://www.
ukrinform.ua/rubric-world/3335327naslidki-bezladu-v-afganistani-mozevidcuti-navit-evropa-mvf.html)
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рофесор Фредерік Зейтц,
який помер в 2008-му у віці 96
років, був одним з видатних вчених сучасності, піонером в галузі
фізики твердого тіла і ключовою
фігурою американської науки
в цілому. Перерахування його
наукових заслуг і постів зайняло б
цілу сторінку, тому обмежуся лише
най-най: Президент Національної
Академії наук США, Президент
Рокфеллерівського університету
(Нью-Йорк), професор університетів Іллінойсу і Карнегі-Меллона,
голова вчених рад Американського Інституту фізики і Американського Фізичного суспільства, лауреат престижних нагород і премій.

Правда, серед них немає головної - Нобелівської, що цілком зрозуміло, враховуючи політичні переконання Зейтца: він до кінця своїх
днів залишався переконаним антикомуністом, чим жахливо дратував
набираючих (а потім і набравших)
силу прогресистів з лівого, неосвічено-агресивного флангу науки.
Свої останні роки професор присвятив боротьбі з дикими фантазіями ліваків про нібито вирішальний
вплив на зміни клімату Землі з боку
т.зв. «Антропогенного чинника»,
тобто виділення людиною викиду в
атмосферу вуглецю і пов'язаного з
цим «парникового ефекту».

Кричуща антинауковість алармістських завивань про неприпустимість вуглеводневої енергетики
та розведення корів, які, пардон,
шкідницьких випускають гази, які
загрожують в результаті повним
затопленням Нью-Йорку, Лондону
і Петербургу, давно вже нікого не
дивує. Агресивні нападки на тих,
хто насмілюється сказати слово поперек цієї фантастичної нісенітниці,
стали правилом, від чого навіть самі
розсудливі обивателі засумнівалися: а ну як і справді?
Поряд з двоокисом вуглецю в повітря планети викидаються мільйони тонн загроз, лайки, дезінформації та фальшивих страшилок. Клімат
і справді змінився - тепер над нами
нависла атмосфера залякування і
тоталітарного закручування гайок.
Сотні тисяч підгодованих випускників факультетів балаканини і курсів
мутнознавства щодня строчать і
публікують мільярди рядків, в яких
містяться лише три види інформації: брехня, кривда і брехня. Навіщо
це прогресистам, запитаєте ви? Так
все з тих же причин, друзі: заради
руйнування «колишнього» світу.
Хрестовий похід лівих проти
людства настає трьома колонами,
кожна з яких доповнює інші.
Перша колона - підрив традиційних цінностей: сім'ї, релігії, патріотизму, прихильності до рідних
місць, поваги до ситуації культурі.

НАУКА

Потепління планети –
Брехня

Друга колона - наводнення країн
Заходу декласованими мігрантами,
плекання чорного нацизму (BLM,
«антирасизм» та ін.), Ісламського
джихаду, антисемітизму і анархізму
(Антифа і подібні до них штурмові
загони), організація бунтів, кастрація поліції і в результаті - створення,
так званої, «Революційної ситуації»,
а простіше кажучи - громадського
хаосу.
Третя колона - підрив економічної основи здорового капіталізму:
задушливі чиновницькі регуляції
«дип Стейт», судові заборони, які
межують з диверсіями, і, нарешті,
затоптування світової енергетики основи кровеносної системи сучасного суспільства. «Боротьба з потеплінням» - центральна частина цієї
ділянки фронту.
Нехай у вас не буде жодних сумнівів: прогресисти борються не проти
змін клімату; їх кінцева мета - руйнування світової економіки і суспільства в цілому. Їх ідеологи прагнуть
загнати в ГУЛАГ і Аушвіц якщо не вас,
то вже точно ваших онуків. Власне,
це навіть не приховується.
«Ви дійсно думаєте про це як про
кліматичний проект? - заявив Саікат
Чакрабарті, один з головних ідеологів Green New Deal. - Тому що для нас
це проект повної зміни економічної
системи ...»
Іншими словами, клімат тут ні до
чого, панове. У варварів і вандалів,
бачте, «проект» ... Опір цій руйнівній
лавині поступово перетворюється в
особисту справу кожної чесної людини доброї волі.
Покійний професор Фредерік
Зейтц був одним з таких людей.
«Не існує переконливих наукових
доказів того, що антропогенний викид вуглекислого газу, метану або інших парникових газів викликає або
може в найближчому майбутньому
викликати катастрофічне нагрівання атмосфери Землі і руйнування її
клімату, - написав він після досконалого вивчення питання. - Більш того,
є істотні наукові докази того, що
збільшення вмісту вуглекислого газу
в атмосфері надає безліч сприятливих ефектів на природне середовище проживання рослин і тварин на
Землі».
Але ні найвищий науковий авторитет Зейтца, ні організована ним

петиція американських вчених і інженерів не змогли перекрити злитого виття сотень тисяч зловмисних
брехунів, пустоголових говорунів
і брудних політиканів, які без мила
лізуть своїми повсталими зі світу
концтаборів ідеологіями в змучену
пряму кишку Західної цивілізації. І їх
слухають! Їх слухають, хоча будь-якому школяреві повинно бути ясно, що
вуглець - їжа для рослин, лісів, лугів,
хлібних, рисових і кукурудзяних полів, їжа для життя. Саме це і напружує вандалів: адже вони прийшли не
годувати, а вбивати цивілізацію.
Будь-які СЕРЙОЗНІ наукові дослідження, незалежні від прогрессистских політруків, не залишають
каменя на камені від розмов про
антропогенний «парниковий ефект»
як причину для зміни клімату. Згідно
фізичній теорії клімату Землі, температура тропосфери (нижнього шару
атмосфери) і земної поверхні залежить, як мінімум, від семи основних
факторів (в порядку зменшення
значущості): світла Сонця, тиску атмосфери, відбивної здатності Землі
(альбедо), кута прецесії осі обертання землі, теплоємності повітря, вологості та поглинання парниковими
газами теплового випромінювання
Сонця і землі.
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ло встановити пряму кореляцію
між зміною температури світового
океану і вмістом в атмосфері вуглекислого газу протягом сотень тисяч
років. Причому, черговість цих явищ
теж в корені суперечить антинауковому воланню алармістів: спочатку
змінюється температура океану - і
лише потім, три-чотири століття по
тому, відбуваються відповідні зміни
тиску вуглекислого газу в атмосфері. Відразу скажу, що не бачу підстав
вірити даним Інституту океанології
менше, ніж підім'ятими прогресистськими ідеологами «науки» західним
кліматологам або, більше того, книжечці Нобелівського лауреата в області брехні Альберта Гора, яка і дала
поштовх нинішньому божевіллю.
У ці дні в Глазго збирається чергова спільна сесія, де провідні світові політики забили стрілку з провідними шарлатанами, які виростили
собі немалі гроші і посади в парниках вигаданої загрози «парникового ефекту». Спеціально до цієї події
на всіх телеекранах демонструють
ідіотську відеогру під назвою «Так
буде виглядати Манхеттен (Амстердам, Барселона, Марсель, Токіо,
Шанхай, Петербург ... - підставте до
смаку), коли його затоплять води
Світового океану всього лише через
N років». Щодо значення N є деякі
розбіжності. Борзописець з одного
каналу стверджує, що N = 400; реєстровий брехун з іншого обіцяє, що
пітерський Мідний Вершник потоне
до 2100-го року (тобто N = 70); зате
третій брехунець, професійно сумніваючись, зменшує число N аж до 40.
Розвал на порядок ...
Звідки цифра? - Певна річ, прямо
зі стелі. Зате картинка така гарна:
Бродвей по пояс в океані, піщані замки Гауді обпливають в воді, а Венеції
так і зовсім не видно. Впливові оглядачі та телеведучі милостиво усміхаються і підтакують цій жахливій
байді без найменшого збентеження.
Вражаюча картина світу заляканих
ідіотів ... До затоплення водою поки
ще не дійшло, зате у брехні людство
майже вже потонуло.
»Агов хлопці! - кричать з Антарктиди вчені. - За нашими даними, маса
снігу і льоду на цьому континенті не
тільки не зменшується, але показує
стійку тенденцію до збільшення! А
якщо орієнтуватися на дані шістдесятирічних сонячних циклів, клімат
зараз почав змінюватися саме в бік
похолодання! Ось цифри, дивіться! Торішня зима була холодніше

Нехай у вас не буде жодних сумнівів:
прогресисти борються не проти змін клімату;
їх кінцева мета - руйнування світової
економіки і суспільства в цілому
При цьому останній фактор на
клімат практично не впливає, бо,
знову ж таки, згідно елементарної
фізики, теплі парникові гази не зависають над нашою головою, заціпенівши від страху перед лівими
політруками, а піднімаються вгору,
змінюючись холодними масами зі
стратосфери. В результаті середні
значення температур залишаються
колишніми. А що стосується вмісту вуглецю в атмосфері, то він є не
причиною (як волають алармісти),
але, навпаки, наслідком кліматичних
змін. Про це незаперечно свідчать
дані, отримані при аналізі стародавніх льодових шарів Антарктиди.
Буріння цих льодів вченими Інституту океанології РАН дозволи-

позаминулому, а морози наступної
будуть ще крутіші! Winter is coming!
Чуєте ?!»
Ні, не чують ... Антарктида і Глазго
знаходяться, схоже, на різних планетах. Перша - населена реальними людьми реальна планета Земля,
обертається навколо реального
Сонця. Друга - населена лівими гоблінами і обплутана паскудною прогресистською ідеологією планета
Брехня, що обертається навколо ГУЛАГу і чергового, поки ще безіменного, Сонця народів ...
Ау, Джон Галт, де ти?
Автор: Алекс Тарн
Джерело: https://kontinentusa.com/
poteplenie-planety-vranie/
Переклад українською, “Час і Події”
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ічард Лінн (на фото), почесний професор Університету
Ольстера, продовжує свою надзвичайно продуктивну роботу в
області рас і IQ публікацією своєї
четвертої книги з цієї тематики,
«Глобальна дзвоноподібна крива».
У більш ранніх книгах, таких як «IQ
і глобальна нерівність», професор
Лінн обговорював національні та
регіональні наслідки популяційних відмінностей в інтелекті. У
книзі «Глобальна дзвоноподібна
крива» він концентрується на
тому, що ці відмінності означають
для багаторасових товариств.
При систематичному розгляді
практично кожної країни зі значними расовими меншинами він
виявив ту ж соціально-економічну
ієрархію, яку Річард Хернстайн і
Чарльз Мюррей виявили в своєму
дослідженні по Сполученим Штатам 1994 року, «дзвоноподібна
крива»: білі та азіати на вершині, за
ними в певному порядку слідують
інші раси.
Чим зумовлена ця ієрархія?
Професор Лінн, можливо, перший
вчений, який прийняв єдине пояснення - групові відмінності в IQ
- і строго застосував його до всіх
основних багатонаціональних товариств.. Таким чином, він створив
те, що можна було б назвати загальною теорією нерівності, і перевірив
її на десятках країн. Результати очевидні: групи розрізняються по середньому IQ, і саме це багато в чому
визначає їх успіх чи невдачу, де б
вони не знаходилися і якими б не
були обставини.

За межами Індії

Є кілька груп населення, розкиданих по всьому світу - білі, євреї,
африканці, китайці - і вчені часто
відзначають, наскільки закономірно ці люди або піднімаються наверх,
або опускаються вниз в багаторасових товариствах. Менш відомо, що
таким же чином можна вивчати індійців.
У наш час значна індійського населення проживає в Кенії, Уганді,
Танзанії, Мозамбіку, Замбії, Зімбабве і Південній Африці. Індійці живуть в Малайзії, Індонезії, на Фіджі,
по всьому Карибському регіону і
в деяких частинах Південної Америки. Як зазначає професор Лінн,
вони демонструють постійні зразки
досягнень середнього рівня, який
повністю відповідає середньому
рівню їх середнього IQ.
Як індійці потрапили в усі ці місця? Майже в кожному випадку їх
привозили білі колонізатори, коли
вільні чорні (або інше місцеве населення) не бажали виконувати ту роботу, яку раніше виконували раби.
У Карибському басейні, наприклад,
колишні раби розсіялися в глибинці
і стали фермерами, практикуючими
натуральне господарство, замість
того, щоб працювати за зарплату
на своїх старих роботах. Був єдиний
спосіб отримати урожай - це привезти нову робочу силу.
В саму Африку білі колоністи не
приходили в великих кількостях до
скасування рабства, тому там ніколи не існувало традицій рабської
праці на плантаціях. Але і тут чорні задовольнялися прожитковим
мінімумом, не бажаючи працювати
за зарплату на залізницях або плантаціях. Як зауважив сер Гаррі Джонстон, британський колоніальний
адміністратор в Натале, чорні, «як

Чому існує нерівність?
правило, відчувають сильну відразу
до постійної сільськогосподарської
праці ... Хоча вони були корисними
домашніми слугами і поліцейськими, [від них] мало користі на плантаціях».
Як зазначав в 1902-му році член
британського парламенту Герберт
Самуель: «Розвиток цих частин Африки був би дійсно повільним, якби
не можливість використовувати
наші азіатські володіння для необмежених поставок залежною робочої сили ...» Португальці, голландці і
німці також замінили ненадійну місцеву робочу силу імпортом індійців.
В результаті з’явилося безліч складних багатонаціональних суспільств,
з вивчення яких професор Лінн
зробив корисні висновки.
По всій Африці картина однакова. Хоча індійці прибули сюди в
якості бідних найманих робітників,
вони дуже швидко обігнали африканців - стали торговцями і чиновниками. У кількох британських
колоніях білим адміністраторам
довелося відповісти на обурення
чоpних, приклавши особливі зусилля для набору чоpних чиновників,
але вони повернулися до найму
індійців, тому що відмінності в здібностях були дуже великі. У Кенії в
1920-х роках британці занепокоїлися, що в економіці домінують індійці, і створили програми преференцій при виконанні державних
замовлень. Але знову ж таки, чорні
не могли виконувати роботу, змушуючи британців покладатися на
індійців. Роздрібна торгівля майже
повністю перебувала в руках індійців.
Професор Лінн цитує соціологів
60-х років Флойда і Ліліан Дотсона,
що пояснюють, чому чорні не відчиняють магазини:
Це вимагає знань арифметики і
бухгалтерського обліку, абсолютно
переважаючих здатності середньостатистичного африканця. Він не
знає цін і не знає, де вигідно купувати товари. Він не знає детально,
скільки йому вартує кожен товар,
і не обтяжує себе встановленням
фіксованої націнки для кожного товару. З цієї причини він часто продає в збиток, не усвідомлюючи, що
робить.
Дотсон додавала: чоpні часто думають, що виручка від продажів є
чистим прибутком, і не усвідомлюють, що більшу її частину потрібно
реінвестувати в нові запаси.
Професор Лінн зазначає, що на
1971-й рік 90% індійців в Танзанії
були «білими комірцями» або, при-

наймні, працювали на більш-менш
кваліфікованих роботах, в той час
як серед чоpних цей показник становив лише 40%. Скрізь, де була доступна статистика, професор Лінн
показує, що існує сувора расова ієрархія з точки зору доходів, бідності, народжень поза шлюбом і злочинності, причому індійці незмінно
більш успішні, ніж чоpні. Ці результати повністю узгоджуються із середнім IQ індійців в Африці близько
87 у порівнянні із середнім показником для всієї Африки близько 70.
У індійців перевага IQ над африканцями така ж велике, як і перевага
білих над чоpними в Сполучених
Штатах.
У Південній Африці є ще один
расовий інгредієнт у вигляді «кольорових», які представляють собою суміш білих і чоpних. Їх поведінка схожа на поведінку індійців і
знаходиться десь посередині між
чорними і білими. У всіх цих спільнотах професор Лінн виявив негативну кореляцію між середнім IQ і
фертильністю: менш розумні групи
розмножуються успішніше, ніж розумніші.
Расова ієрархія на Карибських
островах відповідає тій же схемі.
Коли звільнені чорні раби відмовилися виконувати сільськогосподарські роботи, зневірені плантатори
привезли сюди індійців, китайців і
навіть деяку кількість португальців.
Таким чином, на багатьох островах
є п’ять расових груп: білі, чоpні,
мулати, індіанці і китайці. У 19-му
столітті британський письменник
Ентоні Троллоп відвідав острови і
прямо зауважив, що «китайці і кулі
(індійці) значно перевершують чорношкірих за інтелектом». Після візи-

ту до Гайани в материковій частині
Південної Америки він прийшов до
висновку: «Кулі (індійці) і китайці
мають здатність накопичувати гроші ... чорні як клас такою здатністю
не володіють, тому вони валяються
на сонці і їдять банани».

ЧАС І ПОДІЇ
#42 I 10.20.2021
На всіх островах китайці дуже
добре досягли успіху, часто перевершуючи білих по доходах і соціально-економічному статусу, а
також маючи найнижчі показники
злочинності і фертильності. Мулати
не такі успішні, як білі або китайці,
але постійно заробляють більше
грошей і роблять менше злочинів,
ніж чорні.
Куба, населення якої складають
37% білих, 51% мулатів і 11% чepних, є повчальним прикладом, тому
що революція Кастро наполегливо
боролася за расову рівність. Не
вдалося. Еліти залишаються переважно білими, а в 1994-му році
чорні і мулати збунтувалися, вимагаючи кращої політики. Проведене
урядом в 1995-му році опитування
показало, що 58% білих вважають
чоpних менш розумними, ніж білі,
69% вважають, що їм не вистачає
«порядності», а 68% заявили, що
виступають проти змішаних шлюбів.
Гаїті, найбідніша країна в Західній
півкулі, на 95% населена чоpними і
на 5% - мулатами. Професор Лінн
повідомляє, що «про інтелект населення Гаїті нічого не відомо», але
про це не важко здогадатися. Домініканська Республіка, яка розділяє з
Гаїті острів Еспаньола, населена на
16% білими, на 73% - мулатами, і на
11% - чоpними, і її дохід на душу населення в три рази вище, ніж на Гаїті. На Гаїті правлячий клас - мулати;
в Домініканській республіці - білі.

Заморські китайці

У Південно-Східній Азії саме
«заморські китайці» пропонують
найбільш цікаві можливості для
дослідження стійких расових відмінностей в досягненнях. Китайці
почали переселятися в цей район в
19-м столітті і відразу ж завоювали
репутацію компетентних і працьовитих людей, що приносять торгівлю і міське життя в багато районів, в
яких і того, і іншого було мало. Коли
іспанці вирішили зробити Філіппіни
максимально прибутковими, вони
заохочували китайську імміграцію.
У 1914-му році король Таїланду
Рама VI назвав китайців «євреями
Сходу».
Професор Лінн укладає на підставі наявних даних тестування, що
китайці в Південно-Східній Азії мають IQ від 105 до 107, трохи вище,
ніж в середньому в Китаї, що свідчить про деякий самовідбір при
еміграції. Високий інтелект дає їм
велику перевагу перед корінним
населенням. Наприклад, індонезійці мають середній IQ від 87 до 89
балів, і, як показано в таблиці ниж-

че, китайці домінують в економіці
регіонів. Професор Лінн робить висновок, що чим вище відсоток китайців в населенні, тим вище рівень
життя.
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Місцеві жителі не задоволені
успіхами китайців. Коли Індонезія
стала незалежною від Голландії в
1949-му році, президент-засновник
Сукарно (як і у багатьох яванцев, у
нього було тільки ім’я) встановив
соціалістичну систему почасти через побоювання, що в умовах ринкової економіки не зможе контролювати китайців. Китайці все одно
захопили більшу частину економіки, і з 1965-го по 1966-й рік відбувалися масові вбивства китайців,
часто за підтримки уряду. У 1974-му
і 1998-му роках були нові напади. З
1982-го року в Індонезії діють системи квот, які, як передбачається,
повинні згладжувати нерівність в
освіті і добробуті, але не дають великого ефекту.
У Малайзії з травня по липень
1969 року відбувалися серйозні
антикитайські заворушення в Куала-Лумпурі, в результаті чого уряд
оголосив надзвичайний стан. За
офіційними даними, загинули 196
осіб, але журналісти та інші джерела наводять цифри в десять разів
більше. Невдоволення домінуванням китайців, яке спричинило
заворушення, призвело до ряду
дуже агресивних програм преференцій для малайців, названих
“Нової економічної політикою”.
Для малайців навіть існує інший
стандарт виставлення оцінок в університетах, тому їх оцінки не нижче, ніж у китайських студентів.
Близько 8% населення Малайзії
складають індійці, і політика преференцій працює і проти них теж.
Професор Лінн зазначає, що із середнім IQ в 80 з чимось вони не
мають переваг перед малайцами,
але, схоже, працюють старанніше і
є більш успішними.
Сінгапур став дуже китайським,
бо британці виявили, що малайці є ненадійними працівниками, і
імпортували китайців, щоб заповнити їх робочі місця. (Подібним
чином китайці і японці заохочувалися до міграції на Гаваї, тому
що гавайці не хотіли працювати в
комерційному сільському господарстві). Лі Кван Ю, який привів
Сінгапур до незалежності і був
прем’єр-міністром з 1959-го по
1990-й рік, прямо заявляв, що існують расові відмінності в здатності
до навчання, і що малайці просто
не зможуть конкурувати з китайцями. Проф. Лінн погоджується, відзначаючи, що у китайців середній
IQ вище на 15-16 балів. Пан Лі також справив фурор, публічно засудивши явища, що ведуть до деградації тенденцій народжуваності як
в Китаї, так і в Малайзії. Він створив
стимули для сінгапурських жінок з
вищою освітою, щоб вони виходили заміж і народжували дітей, але
коефіцієнт фертильності в Сінгапурі зараз становить 1.08 дитини на
жінку, що змусило його поширити
стимули на все населення.
Професор Лінн виявляє, що в
усьому регіоні китайці перевершують корінне населення з точки зору
доходів, злочинності, бідності, народжень поза шлюбом, очікуваної
тривалості життя, кількості років
освіти і т. Д .. Тільки в одній області
групи з більш низьким IQ успішніші:
вони плодовитіші китайців.
Джерело: https://www.amren.com/
news/2021/09/why-is-there-inequality/
Переклад українською, “Час і Події”
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Тед Круз не дає затвердити десятки послів США
через «Північний потік - 2»

С

енатор-республіканець Тед
Круз вже кілька місяців фактично перешкоджає утвердженню
в Сенаті кандидатур, запропонованих адміністрацією Джо Байдена
на пости чиновників Держдепартаменту і послів в зарубіжних державах. Своїми діями він домагається
від адміністрації введення санкцій
проти газопроводу «Північний
потік - 2» з Росії до Німеччини.
Про конфлікт Круза і Білого дому
пише видання Politico. За його даними, через влаштовану сенатором
обструкцію в Сенаті «зависли» кандидатури десятків послів, запропонованих адміністрацією Байдена. Як
правило, сенатори від обох партій
не заперечують проти кандидатур
послів і схвалюють їх в рамках прискореної процедури. Однак Круз єдиний із сотні сенаторів - вимагає

розгляду по повній процедурі, з багатогодинними дебатами. Це, в свою
чергу, перешкоджає Сенату займатися іншими справами. У тому числі
через це, за майже 10 місяців президентства Байдена Сенат затвердив
тільки 2 кандидатури послів(!) - в
Мексиці і в ООН.
Всього ж, за підрахунками Politico,
термін очікування затвердження
кандидатур до адміністрації Байдена в Сенаті зараз становить більше
трьох місяців. Меншим він був навіть при Дональді Трампі, проти ряду
кандидатур якого виступали демократи.
За словами чиновника адміністрації, якого цитує Politico, ситуація
з непризначенням послів «починає
наносити США збиток на міжнародній арені».
Круз - один з найбільш послідовних критиків «Північного потоку - 2».

Він був одним з ініціаторів введення
санкцій проти суден-трубоукладачів, через які газопровід був добудований на півтора року пізніше, ніж
планувалося. Зараз він заявляє, що
всього лише домагається від адміністрації дотримання закону про санкції, і вимагає їх ввести не тільки проти
компаній-власників трубоукладачів,
а й проти самого газопроводу. Адміністрація Байдена формально ввела
санкції проти компанії «Північний
потік - 2» і її глави, однак тут же їх
призупинила, пославшись на міркування національної безпеки. Білий
дім стверджує, що як і раніше проти
газопроводу, вважаючи його знаряддям шантажу Москви у відносинах з
ЄС і Україною, однак не хоче псувати
відносини з Німеччиною. Крім того,
адміністрація сумнівається, що нові
санкції завадили б уже добудованому газопроводу запрацювати.
Як пише Politico, в серпні радник
президента з національної безпеки
Джейк Салліван намагався переконати Круза відмовитися від обструкції, проте розмова закінчилася «погано»: сенатор почав наполягати на
своєму, а представник адміністрації
дав йому зрозуміти, що додаткові
санкції під час президентства Байдена вводитися не будуть.
«Північний потік - 2», який підтримує Німеччина і ряд інших країн ЄС,
і проти якого виступають Україна
і кілька держав ЄС, добудований і
зараз проходить процедуру сертифікації. Вона може завершитися на
початку майбутнього року.
Джерело: https://www.svoboda.org/a/senatorne-dayot-utverditj-desyatki-poslov-ssha-iz-zasevernogo-potoka-2/31508508.html
Переклад українською, “Час і Події”

Черговий провал президента: насувається різдвяний
дефіцит, який дає старт тренду #EmptyShelvesJoe

У минулий четвер покупці, розчаровані браком товарів, почали критикувати і звинувачувати президента Джо Байдена, насміхаючись над ним за допомогою
хештега #EmptyShelvesJoe («Порожні полиці Джо». - Ред.)
в соціальних мережах.
Користувачі Twitter почали демонструвати порожні
полиці в магазинах по всій країні, щоб проілюструвати
свій гнів, оскільки криза ланцюжка поставок в країні
триває, а в перспективі різдвяних свят все виглядає ще
більш похмуро.
У минулу середу Байден визнав, що стурбований ситуацією, поставивши запитання: «З наближенням свят
вам може бути цікаво чи будуть подарунки, які ви плануєте купити, і чи будуть вони доставлені вчасно?»
Покупці відповідали найжорсткішим чином.
«Тільки що пішла за продуктами ... знову ... спасибі
#EmptyShelvesJoe. Мені дуже подобається ходити кожен
день, щоб знайти і купити те, що раніше могла купити
без всяких проблем», - написали в одному акаунті разом
з фотографією майже порожніх полиць в продуктовому
магазині.
«Я майже впевнений, що @JoeBiden і демократи в
Вашингтоні чудово харчуються і у них немає проблем з
отриманням того, що їм потрібно. Ми, звичайні американці, які просто ходять в продуктові магазини, не можемо нічого купити #EmptyShelvesJoe », - написав інший
користувач Twitter.
Як повідомляє Breitbart News, порожні полиці по всій
Америці є результатом логістичних проблем в національних портах.
Проблеми є у найбільших національних мережах,
таких як Walmart, Home Depot, Costco і Target. Вони, як
повідомляється, зафрахтували свої власні способи транспортування деяких товарів, що застрягли на вантажних
судах, які очікують стикування.
Ед Десмонд, виконавчий віце-президент Асоціації
іграшок, сказав минулого тижня, що батьки повинні вже

зараз готуватись, щоб купити різдвяні подарунки для
своїх дітей, поки ще є запаси, замість того щоб чекати до
останнього моменту.
«Ідіть і купуйте іграшки зараз. Якщо ви бачите іграшки, які, на вашу думку, захочуть діти на Різдво, візьміть їх
зараз, щоб переконатися, що у вас будуть подарунки», попередив Десмонд.
Джей Форман, генеральний директор Basic Plus! заявив, що у них є товари на вісім мільйонів доларів, що
лежать на складі, але висловив сумнів в тому, що іграшки
зможуть потрапити на полиці до свят.
«У мене є вантажівки «Tonka» на півдні і «Care Bears»
на півночі. Ми збільшимо минулорічні цифри, але проблема в тому, що ми не знаємо, чи отримаємо ми замовлення за останні чотири місяці цього року».
Форман сказав Bloomberg: «У ланцюжку поставок
повна катастрофа, і все стає тільки гірше».
Автор: Simon Kent
Джерело: https://www.breitbart.com/politics/2021/10/15/presidential-faillooming-christmas-shortages-sends-emptyshelvesjoe-trending/
Переклад українською, “Час і Події”
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ути в коломийській Марківці
і не набрати собі і сировиці, і
цілющої джерельної води – все
одно, що в Парижі не побачити
Ейфелеву вежу. А ще тут навчать
готувати особливе сало – таке
добре і м’яке, що самими губами
можна їсти. Також у цьому селі
найвищі в районі гора і водоспад.
Скоро буде і гойдалка така сама,
як у Буковелі, і цивілізований туристичний маршрут з QR-кодами.

Сіль врятувала від голоду
«Е, ні… Навіть не кажіть мені того,
– усміхається марківський історик
Богдан Копильців. – Наша сіль – не
така, як магазинна. Біліша, смачніша і
солоніша. Хто не має досвіду, завжди
пересолює страви цією сіллю».
Історія Марківки, як і довколишніх сіл Печеніжинської громади, тісно пов’язана з сіллю. Ґрунтові води
розчинили лінзи солі, що утворилися в прадавніх морях, які мільйони
років тому хлюпотіли на місці Карпат. Так з’явилися розсоли, а по-місцевому – сировиця, з якої здавна
отримували сіль, виваривши з цього
концентрованого розчину воду.
«Солеваріння на Прикарпатті
було дуже поширене, адже в 1576
році польський король Стефан Баторій надав право виварювання солі
місцевим шляхтичам, на чиїх землях
були соляні джерела, а Коломиї – виняткове право на продаж солі, – розповідає історик. – Багато місцевих
прізвищ походить від професії солеварів – жупник (той, хто пильнував
криниці – жупи), каратник (крутив
корбу-керату, якою витягали посудину з сировицею. Купці, що вивозили сіль з Коломиї в Наддніпрянщину,
Поділля, звалися коломийцями».
Бідні ґрунти Марківки не давали
можливості нажити великих статків,
тому люди виживали з солі. В 1728
році тут працювала баня на три черени – печі, де із сировиці виварювали сіль. Марківська сіль за якістю
була одна з найкращих у регіоні.
За Австро-Угорщини соляний промисел занепав, а за Польщі сировицю
можна було брати лише за гроші. І
тільки дві коновки. Люди приносили гриби-ягоди і давали наглядачеві,
аби ніхто не вгледів, а він за то дозволяв набрати лишнє відро сировиці.
Або не дозволяв – як йому схотілося.
Соляна ропа ще не раз ставала
жителям Марківки в пригоді. У воєнні роки соляну криницю назвали
золотою. Бо врятувала від голоду.
Люди ходили за Дністер міняти сіль
на харчі.
Тепер колодязь гарно облаштований. Навколо джерела спорудили

Де живуть маркосліпи,
або Тут чекають туристів

бетонну загорожу – для зручності.
Поруч – довгий дерев’яний гачок,
котрим зачерпують воду. Але треба
мати своє відерце.
До Марківки по сировицю приїжджають навіть з Коломиї. Кажуть,
тут вона все ще найліпша.
Зараз у селі сіль не виварюють,
хіба іноді. Бо процес потребує не
одну годину.
А ось сировицю з криниці майже всі беруть. Для домашніх солінь.
Кажуть, найсмачніше вдається сало,
яке зберігається в перевареній сировиці. Таке добре і м’яке, що самими губами можна їсти. Причому
сало не може вдатися пересоленим,
бо більше солі, ніж треба, воно не
візьме. А ще капусту так квасять – на
голубці. Цілі головки у бочках заливають соленим розчином.
Для худоби його теж використовують: кроплять сіно, аби миші не їли
і аби не пліснявіло.
У Богдана Копильціва все село
досі позичає столітню алюмінієву
балію, вона завжди слугувала лише
для виварювання солі. Вже понищена, оббита, але дуже зручна. Якось
одні люди позичили і не сказали, що
будуть там цемент мішати. Ото сварка була. Потім пан Богдан добряче
намордувався коло тієї балії – ледве
повідшкрябував.

Для ніг і для очей

Бути в Марківці і не набрати собі
води з цілющого джерела – це ніби
приїхати в Париж і не піти до Ейфелевої вежі. Біла Криниця – так називають джерело на окраїні села, біля
самого лісу. Кажуть, ця вода дуже

помічна, особливо для очей і ніг. І
головне – не псується, навіть через
роки. Ніякої містики, просто збагачена сріблом – колись брали на пробу.
Якось по цю воду приїжджали навіть офтальмологи з коломийської
лікарні, брали для відділення. Набирали в каністри. Також у селі був дід,
котрий мав хворі ноги з виразками і
щодня мив їх джерельною водою, –
одужав, все загоїлося.
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Місцевих здавна жартома кличуть маркосліпами. Так історично
склалося: село заснував козак Марко, незрячий на одне око.
Багато років поспіль село було дотаційне з дефіцитом бюджету на 7-9
місяців. Хоча всі голови старалися, як
могли. Все змінилося після об’єднання Печеніжинської громади.
Коштів усе одно бракує, але попри це Марківка не бідує. У школі
нарешті провели воду, добудували
корпус, зробили ремонт, туалет у
приміщенні, а не надворі. Побудували новий спортзал. Вуличне освітлення є навіть коло лісу. І ще – аж три
інтернет-провайдери.
«Біда лише з поганою дорогою.
Річ у тім, що марківська дорога на
балансі Укравтодору, до якого ніяк
не вдається достукатися. А все тому,
що село – тупикове, тобто не лежить
повз центральну трасу, відповідно,
згори не бачать сенсу вкладати в цю
дорогу гроші», – розповідає староста Іван Копильців.
Ні, він не родич місцевого історика Богдана Копильціва. Просто
в Марківці чи не кожен третій має
таке прізвище. Як те все почалося?
Колись, ще в XVII столітті, у селі жив
Кость Копильців, був двічі одружений і мав аж 19 дітей, а потім у них
ще по 8-10 народилося. І так повелося, що майже вся Марківка стала великою родиною. Аби йти до шлюбу,
треба було шукати пару по сусідніх
селах.

Знана в селі старовинна бляха, в якій виварюють сіль

«А один місцевий 75-річний пан
казав, начебто ця вода йому так допомагає, що він не хоче часто жінки
– лиш двічі на тиждень, – сміється
Богдан Михайлович. – Веселий був
пан. Уже помер».
До речі, жителі аж трьох кутків
провели собі воду з цієї криниці. Так
мають у хаті джерельну воду.
На Івана Купала коло цього джерела щороку влаштовують помпезне дійство. Приїжджають багато священників, спершу роблять відправу,
а тоді починаються забави. Запалюють так багато ватр, що здалеку здається, ніби ліс палає.
Біля кринички місцевий підприємець облаштував ще й невеличкий
басейн. Хто хоче, може купатися, але
багатьом стає духу лиш ноги намочити, бо вода тут завжди дуже холодна.
Влітку має температуру чотири градуси вище нуля. А взимку ніколи не
замерзає.

З’їжджаються туристи

Староста Іван Копильців з істориком Богданом Копильцівим коло
Білої Криниці

ЧАС І ПОДІЇ

У Марківці завжди трохи холодніше, ніж у більшості районів. Бо
близько до гір. Причому в різних
кутках села – інша температура. У
долині, коло води, найзимніше.

Зараз у селі сфокусувалися на
туристичному напрямку. Тут є що
людям показати. Найперше, це найвища гора в районі – 780 метрів, найвищий водоспад на Коломийщині –
11 метрів. Щоправда, вода там уже
не так стрімко тече. Люди кажуть,
то все через вирубку лісу. Навколо
повно буків, а буки мають здатність
виділяти воду. Де бук – там вода.
Також в одному з урочищ мисливці встановили триметрову вишку,
звідти відкривається чудесна панорама на Надвірнянщину, а також всю
Коломию видно. Особливо в гарну
погоду. А на горі Москалєнці хочуть
ще облаштувати високу гойдалку.
Таку, як у Буковелі.
Ще під час карантину до Марківки почали масово з’їжджатися
туристи. Староста з командою уже
розробляють цивілізований туристичний маршрут зі спеціальними
табличками з QR-кодами – аби мандрівник зміг зорієнтуватися і комфортно обійти всі цікаві місцини.
Автор: Наталя МОСТОВА
Джерело: Галицький кореспондент (https://
gk-press.if.ua/de-zhyvut-markoslipy-abo-tutchekayut-turystiv/)
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Найкорисніший
осінній фрукт

І

народна, і офіційна медицина рекомендують їсти груші у багатьох
випадках. Але вживати правильно: не їсти на порожній шлунок і не
запивати водою. Також після груш
не варто їсти важкі страви і м’ясо.
У давньоарабських працях з
медицини сказано, що груші допомагають лікувати хвороби легенів.
Грушевий сік і відвари плодів мають
антибактеріальну активність завдяки вмісту антибіотика арбутину. Їх
також вживають як засіб для зміцнення стінок кровоносних судин.
У давнину лікарі цінували плоди
груші як засіб, що сприяє швидкому
загоєнню ран, зниженню температури.
Грушевий сік — чудовий загальнозміцнювальний, тонізуючий
і вітамінний засіб, надзвичайно
корисний і у лікуванні шлункових
захворювань. При захворюваннях
печінки, холециститу, гастриту дві
з’їдені вранці груші позбавлять болі
та печії, ліквідують дискомфорт у
кишківнику.
Тим, кому за сорок, лікарі рекомендують їсти груш якнайбільше.
Двічі на тиждень можна влаштовувати «грушеві дні»: 1,5−2 кг зелених
свіжих плодів — і більше нічого.
Якщо плоди тверді, їх краще злегка
приварити. Також груші дуже корисні для чоловіків, у народній медицині їх здавна використовували
як ефективний засіб проти простатиту.
У солодких плодах чимало фолієвої кислоти, яка сприяє крово-

творенню. Стиглі соковиті і солодкі
груші сприяють травленню, корисні
при розладах кишківника. Кислі і
дуже терпкі сорти груш зміцнюють
шлунок і печінку, збуджують апетит,
але вони важче засвоюються організмом. У літніх сортах груш більше
марганцю, а в зимових — заліза.
Цинку у грушах більше, ніж в інших
плодах і ягодах.
Груша дуже корисна для серця,
зокрема за порушень серцевого
ритму. Це пов’язано з тим, що груша містить багато калію, а значить,
у ній виражені лужні властивості,
що сприяють роботі серця. До речі,
чим кращий і сильніший аромат
груші, тим більша її користь.
У Європі груші частіше подають
до м’яса і птиці, ніж як десерт. Вони
чудово поєднуються із салатним
міксом, свининою і сиром.

Курячу печінку промити, очистити від плівки і жил. Нарізати на
порційні шматочки і обсушити на
паперовому рушнику.
Груші очистити і нарізати середніми скибочками, помідори чері
— навпіл. У соєвий соус додати мед
і перемішати.
Добре розігріти олію в пательні.
Перемішати печінку з базиліком.
Обваляти шматочки печінки у борошні і швидко обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки.
У глибоку тарілку викласти скибочки груш і помідори. Додати печінку і полити соєвим соусом з медом. Акуратно перемішати. Відразу
ж подавати.

Млинці з лимонними грушами

Для млинців: 250 г борошна, 2,5
склянки молока, 3 яйця, ¼ ч. ложки
солі, 1 ст. ложка цукру.
Для начинки: 3 тверді груші, сік
1 лимона, 3 ст. ложки меду, 50−60 г
волоських горіхів.

Осіння печеня з грушами

1 кг яловичини, 2 болгарські перці, 3 цибулини, 2 морквини, 2 великі
тверді груші, 1,5 склянки води, сіль і
перець, олія — для смаження.

Салат з печінкою і грушею

350 г курячої печінки, 4 тверді
груші, 250 г помідорів чері, 3 ст. ложки борошна, 3 ст. ложки оливкової
олії, 2,5 ст. ложки соєвого соусу, сіль
і перець, дрібка сухого базиліку, 1 ч.
ложка меду.

вичину до м’якості, в кінці посолити
і поперчити.
Груші очистити, вирізати серцевину і нарізати на середні скибочки.
Додати груші до яловичини і тушкувати ще 5−6 хв.

Очищену цибулю нарізати півкільцями, моркву і перець — соломкою. Яловичину (найбільше
підходить верхня частина туші)
нарізати впоперек волокон на невеликі порційні шматки. На добре
розігрітій пательні з товстим дном
і рифленою поверхнею розігріти
олію і обсмажити м’ясо.
Як тільки м’ясо почне виділяти
сік, додати цибулю, трохи згодом
моркву. Коли овочі просочаться
соком, додати перець. Обсмажувати суміш ще кілька хвилин, потім
влити в пательню 1,5 склянки води
і накрити кришкою. Тушкувати яло-

Розбити в миску яйця, додати пів
склянки молока, сіль і цукор. Збити
на пишну піну. Потрохи додавати
борошно і тонкою цівкою вливати
решту молока, збити на однорідне
тісто. Випікати тонкі млинці на розпеченій пательні.
Очищені волоські горіхи опустити у гарячу воду, промити і очистити від лушпиння. Розігріти пательню
і, постійно помішуючи, підсмажити
горіхи. Подрібнити у блендері.
Груші очистити, вирізати серцевину, розрізати на часточки середнього розміру. Лимонний сік змішати з медом і нагріти. Млоїти фрукти
у соусі не довше 3−5 хв, остудити.
Кожен млинець змастити лимонно-медовим соусом і покласти кілька часточок груш. Скласти млинці
вчетверо, щоб начинка виявилася
усередині. Розкласти по два млинці на тарілку, посипати горіховою
крихтою, за бажання полити соусом
і відразу ж подавати.
Автор: Роксоляна Гелей
Джерело: Високий Замок (https://wz.lviv.ua/
article/444437-naikorysnishyi-osinnii-frukt)

Яким має бути осінній раціон для підтримки імунітету

Щ

оби без стресу підлаштувати свій
організм в осінній період, важливо переглянути свій щоденний раціон.
Центр громадського здоров’я МОЗ України
представив декілька порад для кожного, які допоможуть залишатися здоровим та урізноманітнити осіннє харчування, пише “Галицький кореспондент“.
Не забувайте підтримувати питний режим.
Здається, що восени не так хочеться пити, як
влітку. Але, навіть якщо не відчуваєте спраги,
питного режиму необхідно дотримуватися, орієнтуйтеся на норму 30 мл рідини на кілограм
ваги. Якщо щодня пити води достатньо, це допоможе подолати хронічну втому, стрес, поліпшити
роботу мозку і всього організму.
Надавайте перевагу сезонним овочам та
фруктам. Саме в них зберігається найбільше необхідних поживних речовин. Гарбуз, яблука, груші, виноград, баклажани, солодкий перець, різні
види капусти, корінь петрушки, селери, морква
— джерела вітамінів та мікроелементів, які підготують організм до сезонних змін.

Контролюйте вживання солодкого. Навіть
якщо ви не плануєте худнути, пам’ятайте, що
простий цукор може стати причиною різних захворювань — хвороби серця, печінки, ожиріння,
карієс і деяких видів раку. ВООЗ рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10 % від
загальної кількості спожитих калорій. Скільки
це? Для людей, які щодня витрачають у серед-

ньому 2000 ккал (а це більшість дорослих, які
ведуть малоактивний спосіб життя) — до 50 г на
добу або 10 чайних ложок. Водночас рекомендуємо зменшити цю норму ще вдвічі — до 25 г або
до п’яти чайних ложок на день. Мінімізуйте споживання солодощів на користь здорових альтернатив. Їжте мед, фрукти й сухофрукти, запікайте
яблука або гарбуз із корицею та горіхами.
Обмежте вживання жирної та важкої їжі. Віддайте перевагу продуктам, де більше корисних
жирів: горіхи, авокадо, оливкова олія, червона
риба. Повноцінне харчування допоможе довше
залишатися ситим і зберігати хорошу фізичну
форму.
Додавайте спеції та прянощі в гарячі напої.
До зігріваючих відносять імбир, кардамон, мускатний горіх, корицю, лавровий лист, гвоздику,
перець червоний і чорний, шафран, куркуму,
кмин. Для приємного аромату додавайте часточки фруктів, а підсолодити напій можна солодкою
настоянкою шипшини або медом.
Автор: Тимчук Світлана
Джерело: Галицький Кореспондент (https://gk-press.if.ua/12osinnih-antytrendiv-yakyh-varto-pozbutysya-foto/)
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Апарат
BepiColombo
показав перші
знімки поверхні
Меркурія
Космічний апарат BepiColombo передав на Землю перші знімки поверхні Меркурія.
BepiColombo сфотографував
Меркурій 1 жовтня 2021 року,
коли пролітав над планетою для
маневру гравітації.

Астрономи виявили планету
з трьома сонцями

Астрономи виявили в сузір’ї
Оріона планету, яка обертається
навколо трьох зірок.
Вчені зазначають, що спостерігач, який міг би виявитися на
цій планеті, не побачив би, як над
нею сходять відразу три сонця.
Зірки в подвійній системі пов’язані так тісно, що «зливаються» в
одну гігантську зірку. Третє світило обертається навколо них.

Телескоп Hubble
показав «танець»
двох галактик
Телескоп Hubble зробив фотографію двох взаємодіючих галактик NGC 5953 та NGC 5954. Колективна назва цих двох галактик, які
розташовані за понад 100 мільйонів світлових років від Землі, - Arp
91 в Атласі пекулярних галактик.

Лялька Барбі
вирушила
у «космічний рейс»
Лялька Барбі, прототипом якої
стала італійська астронавтка Саманта
Крістофоретті, вирушила разом із фахівцями Європейського космічного
агентства у тренувальний рейс.
У межах Всесвітнього тижня космосу виробник іграшок Mattel Inc
та Європейське космічне агентство
об’єдналися, щоб створити унікальну
ляльку та «запустити її в космос».

ОАЕ запустять місію для збору
даних про походження Всесвіту

Влада Об’єднаних Арабських
Еміратів планує у 2028 році запустити місію на астероїд, який розташований між Марсом і Юпітером, з
метою збору даних про походження Всесвіту.

Очікується, що космічний корабель приземлиться на самому
астероїді вже у 2033 році, подолавши відстань близько 3,6 мільярда кілометрів з моменту його
запуску.

Японська компанія знайшла
спосіб передавати більше даних
підводними кабелями
Великий японський виробник електронної продукції компанія NEC заявила,
що знайшла спосіб передавати набагато більше даних
підводними кабелями.
Ця компанія розробила
лінію, яка дозволяє передавати вчетверо більше інформації без збільшення товщини кабелю.

ІТ і гаджети
Платіжна платформа Triple A
склала рейтинг країн щодо володіння криптовалютою: за підсумками минулого року Україна посіла
перше місце, обійшовши США.
Як зазначається, в Україні на-

лічується понад 5,5 млн власників криптовалюти. Це менше, ніж
в Індії, Росії, США та Нігерії, але за
відсотком населення, яке володіє
криптоактивами, Україна посідає
перше місце з 12,73%.

Цукерберг втратив $7 мільярдів
через збій у роботі Facebook
Через глобальний збій у
роботі Facebook, Instagram і
WhatsApp статки засновника
соцмережі Марка Цукерберга
скоротилися на 7 млрд дол.
Це сталося через те, що ціни
на акції Facebook впали приблизно на 5% після глобального
відключення, в результаті якого
онлайн-послуги компанії були
недоступні протягом кількох
годин.
Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3329788)
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• Легалізація статусу в США
• Нотаріальні послуги, апостиль, доручення, переклади
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• Індивідуальний підхід до кожного
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Tel: 773-956-1759• Fax: 773-345-5622

CLEANING COMPANY

шукає людей/пари
для нічного прибирання офісів

MAKE ALL CHECKS PAYABLE TO MEDIATOR, INC.

Price for one word
50 c
One word in bold type 75 c
Business Card Size
$20/ per
issue
(frame around)

Call for order - 773-697-3922

Робота
Потрібно на роботу: помічник електрика з
досвідом роботи в США. 224-305-1991
Потрібно на роботу - Medical Assistant. Повна зайнятість, конкурентоспроможна заробітна плата і бенефіти. Бажано трохи говорити по-польськи. Надішліть резюме на емейл
newyouchicago@hotmail.com або зателефонуйте Алексу на номер 847-309-3959
Потрібна жінка для роботи в російській сім’ї.
847-329-0202

в районах: Aurora, Naperville, Westmont, Downers Grove, Lombard,
Oakbrook, Carol Stream, Barrington, Antioch, Round Lake, Northbrook,
Evanston and the Chicago area close to Hwy 90/Division St.

Please call: 847-529-8212

УВАГА! РОБОТА!
Приватна Cleaning Company шукає жінку
для роботи в парі з іншою людиною.
Бажано розмовляти польською або англійською.
Дзвонить 847-338-6464

ПРИБИРАННЯ Увага, підробіток ввечері!
Потрібні працівники (пари) на прибирання
офісних приміщень в вечірній час.
В місти Wheeling & Buffalo Grove.

Вам обов'язково
Залиште повідомлення на 224-676-3602 Мизателефонуємо!
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PLACE YOUR AD IN OUR CLASSIFIED SECTION
Acceptable forms of payment are:
checks, cash or credit cards

312–593–3675

Потрібна помічниця з проживанням - порядна, сумлінна і без шкідливих звичок, по
догляду за чоловіком у Dear Park, IL. Чоловіку 80 років, ходячий! Приготування їжі, легке
прибирання 1-го поверху будинку. 5 днів на
тиждень. Вихідний в будні дні. $3000/місяць
Дзвонить: 847-387-9124
Neda’s Spa запрошує масажиста-терапевта
з ліцензією. Знаходимося в Чикаго (Belmont
& Ashland). 773-552-7525

Прибирання регулярних будинків. $800
- $850. Стабільна праця. Машина не потрібна (завозим і привозим). Full time & Part
time. Є можливість надання окремої кімнати для проживання в Українській Околиці.
773-234-1695
Добра РОБОТА для водіїв! $22/год. Дзвонить 847-345-3044
Для завантаженого складу в Bridgeview необхідні пакувальники. Робота на full-time.
Англійська 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
На роботу потрібні CNC та Quality Control
спеціалісти. Досвід роботи не обов’язковий,
проводимо тренінг. 847-673-6500. www.
symboltraining.edu

Різне
Математика. 773 -459 - 4092

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

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

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

Робота в Чикаго та околицях, з проживанням та без!
181
IL 60093
60641 |z
773-545-5685
181Waukegan
WaukeganRd,
Rd.,Ste
Ste201
201,Northfield,
Northfield, IL
773-545-5685
Денна або нічна робота для досвідчених caregivers. Приходьте в агенцію реєструватися особисто!
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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:
tʀʤʣʠʩʦʛʣʨʣʖʝʖʦʤʗʻʨʣʖʥʡʖʨʖ
tʄʥʡʖʭʩʘʖʣʖʘʻʚʥʩʧʨʠʖ
tɽʦʤʧʨʖʴʭʖʠʤʢʥʖʣʻʵ
tɽʦʩʭʣʻʙʤʚʞʣʞʦʤʗʤʨʞ
tʂʛʚʞʭʣʻʅʻʡʲʙʞ
tʂʤʜʡʞʘʤʧʨʻʣʖʘʭʖʣʣʵʨʖʝʦʤʧʨʖʣʣʵ
tʅʻʚʨʦʞʢʠʖʝʗʤʠʩʣʖʮʤʙʤʠʛʦʻʘʣʞʬʨʘʖ
tɺʦʩʜʣʞʟʠʤʡʛʠʨʞʘ
- Пільги варіюються в залежності від статусу і штату

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

Інші способи подачі заявки:
ɽʖʵʘʠʞʣʖʥʦʞʟʤʢʣʖʦʤʗʤʨʩ
завжди приймаються у робочий час
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ГОРОСКОП
Овен

У понеділок можуть виникнути проблеми
з грошима: старі борги загрожують повиснути
у вас на шиї. Постарайтеся не захоплюватися
оформленням кредитних карт в різних банках.
В середині тижня варто запропонувати свої нові
ідеї начальству. Вдалий тиждень. Ваш друг може
дати вам цінну пораду або надати важливу послугу. Колеги по роботі будуть підтримувати ваші
пропозиції, а начальство може нагородити премією. Четвер - дуже підходящий день для прийняття
відповідальних рішень, оцініть поточні справи і
скоректуйте плани так, як вважаєте за потрібне.
У вихідні потрібно відпочити активно. У вас буде
мало часу для того, щоб приділити достатньо уваги близькій людині. Хоча б вихідні проведіть разом. Постарайтеся не виявляти необґрунтовані
ревнощі, це в вас заговорив егоїзм.

Телець

Стабі
Стабільність
дозволяє вам спокійно дивитися в майбутнє. Так що ви можете здійснити набіг на магазини і, не особливо напружуючись
з приводу витрат, придбати багато потрібного.
Настає тиждень досить вдалий в емоційному
плані. Ви будете реагувати на все спокійно і
знайдете позитив навіть у складній ситуації. У
середу остерігайтеся чужих порад, не виключено, що їх будуть давати недоброзичливці. У
п’ятницю подумайте, що б ви хотіли змінити,
дуже скоро у вас з’явиться така можливість.
Ви будете приємним співрозмовником, так
що не цурайтесь компанії. Приємні зустрічі та
знайомства на цьому тижні піднімуть ваш життєвий тонус, проте розваги можуть принести
відчутні витрати. Середа і субота - сприятливі
дні для зустрічей і побачень.

Рак

На п
початку тижня все буде безхмарно, без особливих фінансових
труднощів. Ви зможете проявити себе на новій роботі. Начальство
вами явно задоволене. Ваша кипуча енергія допоможе домогтися
успіху. Ваші плани можуть змінитися через раптове відрядження, але
воно буде сприяти розвитку партнерських відносин. Для нового витка
духовного зростання і розвитку вам необхідно безжально позбуватися
всього непотрібного, що створює в вашому житті плутанину. У середу прийде цікава для вас інформація. У суботу візит до родичів добре
вплине на вас. У неділю варто прогулятися на самоті і поміркувати. Зміни в особистому житті будуть відбуватися виключно приємні. Чим не
привід, щоб спробувати щось змінити? Але не забудьте докласти зусиль
до закріплення завойованих позицій. Не бійтеся бути відвертими.

Терези

Ваші честолюбні плани починають реалізовуватися. Однак на роботі можливі непорозуміння. У неділю довгоочікувана покупка
потішить вас. Цей тиждень сприятливий до
цікавих знайомств, захоплюючих відкриттів і плідної співпраці. У понеділок вам
можуть перешкодити несподівані обставини, але вже у вівторок все піде по
накатаній. З вівторка по п’ятницю ви будете на рідкість приємним співрозмовником. Старші родичі можуть виявитися
джерелом вельми цінних порад. Проявіть свою лояльність начальству, і воно
не забариться виділити вас. У вихідні вас
чекає приємна поїздка. Є ймовірність
зав’язати службовий роман, але перш ніж
це зробити, подумайте про наслідки. Перед
тим, як відправитися на пошуки пригод, постарайтеся зрозуміти, що саме ви хочете знайти, оскільки
шанси знайти шукане досить великі.
кіл

На початку тижня ймовірні перспективні ділові пропозиції,
вас чекає підвищення по службі і великий прибуток. Так що ви зможете
розслабитися і думати не тільки про роботу, а й про побачення і подорожі. Сконцентруйтеся на розборі власних бажань. Зрозуміли, чого хочете в даний момент найбільше? Починайте працювати у відповідному напрямку. І у вас все вийде. Особливо
якщо вас буде надихати любов. Успіх можливий по всіх фронтах, головне - нічого не
боятися і вірити в себе. Вас чекає великий прибуток або пропозиція зайняти керівну
посаду, що дозволить вам стати забезпеченою людиною. Час допоможе розплутати
будь-який клубок, наберіться терпіння і чекайте. Але якщо любите по-справжньому,
то дійте! Тиждень активний в особистому плані. Часті зустрічі з коханою людиною
будуть займати більшу частину вашого часу і принесуть багато радості. Для гармонізації ваших відносин чудово підійдуть вихідні.

Козеріг

Близнюки

Фіна
Фінансове
Ф
становище стабільне, вас чекає додатковий прибуток. Так що ви можете дозволити
собі все, про що мрієте. У тому числі відправитися в подорож або купити золото і діаманти. Втім,
і те й інше вам готова подарувати ваша кохана
людина. На цьому тижні ви відчуєте, що зробили
великий крок назустріч своїй мрії. Ви рухаєтеся в
правильному напрямку до заповітної мети. І весь
всесвіт допомагає вам, прибираючи перешкоди
на шляху. Потрібно тільки вірити і чекати. Ваша
улюблена людина прислухається до ваших порад
і допоможе в реалізації планів. У вихідні ви відмінно відпочинете у веселій компанії. На цьому тижні
ви точно не будете скаржитися на брак уваги. Кохана людина оточить вас турботою, ніжністю і завалить подарунками. П’ятниця і субота особливо
вдалі для романтичних зустрічей.

Лев

Діва

Пр
Протягом
усього тижня можливі невеликі грошові надходження з додаткового
джерела доходів. Важливі зустрічі та наради в четвер пройдуть вдало, це зміцнить
ваш авторитет. У неділю чекають витрати
на дітей. Великі кредити зараз краще не
брати. Постарайтеся привести ваші думки
і почуття в порядок. І перестаньте киснути,
загляньте в себе, урівноважте свій емоційний стан. Зараз саме час для налагодження
втрачених зв’язків, які вам знадобляться в
найближчому майбутньому. Не забувайте
про рідних і близьких людей. Постарайтеся виглядати на всі сто, вас чекає інтригуюче знайомство, і непогано б справити
враження. Субота - вельми сприятливий
день для поновлення вашого іміджу і романтичної вечері.
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У першій половині тижня вдалими можуть бути справи, пов’язані з нерухомістю. У середу постарайтеся не тринькати даремно гроші і сили. Невелика
сума може надійти в четвер. Але її не вистачить на великі покупки у вихідні.
Не будуйте грандіозні плани, багато обставин загрожують раптово змінитися.
Ймовірно, ви будете змушені вирішувати одночасно найрізноманітніші ділові
проблеми. Можливо, вам доведеться виконувати роль посередника на прохання друзів. Втім, ви зумієте швидко впоратися з безліччю питань, особливо в понеділок і суботу. Але слід уникати авантюрних історій, на деякі пропозиції краще відповісти негативно. У вихідні знайдеться час для розваг або подорожей.
Побільше впевненості у власній привабливості. і цього тижня у вас з’явиться
можливість змінити особисте життя Постарайтеся знайомитися, гуляти, ходити
на побачення. Зараз у вас є чудовий
шанс зустріти свою долю.
у

У вівторок
і
ймовірні грошові надходження.
Якщо друг або родич звернеться до вас за допомогою, постарайтеся йому не відмовляти. У
неділю бажано не влаштовувати шопінг, обходьте магазини стороною. Вам необхідно
зосередитися перед рішучим стрибком в
кар’єрі. Правда, доведеться забути про
сумніви і сентименти. Всім не догодиш. У
середу є небезпека по наївності попастися в майстерно розставлені пастки в
особистому житті. У п’ятницю необхідно
зберігати тверезість розуму, а будь-який
емоційний зрив загрожує небезпечними
наслідками. У суботу пом’якшають навіть
найгостріші кризові ситуації, з багатьох
проблем вдасться знайти вихід. Не час займатися тільки собою - подумайте про близьких. І необов’язково про єдину кохану людину,
добре слово і трохи уваги порадують також і інших. Влаштуйте велику сімейну вечерю.

Скорпіон

ЧАС І ПОДІЇ

Стрілець

У перш
першій
р ій половині тижня ви зможете подолати певні
труднощі і обмеження, і отримати солідний прибуток. У вихідні,
можливо, доведеться працювати. Тиждень обіцяє бути досить
динамічним і напруженим, доведеться розбиратися з невідкладними справами, можлива надмірна завантаженість на роботі. В
середині тижня до усього іншого вас можуть атакувати проблеми з минулого, без рішення яких не буде просування вперед.
Вам знадобляться титанічні зусилля, щоб прорватися. Зате в кінці
тижня настане пора відпочинку та умиротворення. Не виключені
суперечки з коханою людиною. Але якщо ви зменшили ваші амбіції і навчитеся слухати, то гармонія в ваших відносинах зросте
і зміцніє.

Водолій

Фіна
Фінансові
Ф
проблеми можуть спантеличити вас, але в
кінці тижня з’явиться шанс для їх вирішення. У вівторок
і середу на роботі можливі напруга і постановка важко
досяжних цілей. Але все ж з начальством сперечатися
не варто. На цьому тижні домогтися успіху ви зможете
тільки за допомогою особистих організаторських умінь
і нових ідей. Не чекайте, що хтось інший вирішить ваші
проблеми. Вірогідні відрядження. Вони будуть сприяти
поліпшенню вашого матеріального становища. Постарайтеся не відкладати сімейні справи на потім, поговоріть по душах з другою половинкою, схоже, в особистій
сфері у вас назріли проблеми, які не варто ігнорувати.
Початок цього тижня буде стабільним і нудним - ніяких
емоцій, ніяких нервових потрясінь, але і ніяких особливих радощів і хвилюючих подій. Ситуація докорінно
зміниться до вихідних, а вже чого очікувати від побачення - радості або прикрощів - залежить багато в чому
від вас.

Риби

Фі
Фінансове
Ф
становище недостатньо стабільне,
так що зараз не час для великих покупок, а купувати дешеві і не дуже якісні речі не варто. У четвер вам доведеться відстоювати свою точку зору
перед колегами. На роботі очікуються зміни.
Причин для паніки немає, але можна задуматися
над підвищенням власної кваліфікації. Коли-небудь неодмінно стане в нагоді, навіть якщо і не
зараз же. Постарайтеся все дуже ретельно обміркувати, перш ніж вимовляти ключові слова.
Успіх будь-яких переговорів залежить виключно
від чіткості вашої аргументації. А ось з поїздками
і з налагодженням партнерських відносин вам
просто пощастить. Ви в вихорі емоцій і романтичних переживань. Цей тиждень насичений подіями, то зліт, то падіння. Але любов не буває без
смутку. Але це, як відомо, приємніше, ніж смуток
без любові.
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Транспортна компанія, шукає
відповідальних водіїв на DRY VANS

ʽ̨̨̨̨̡̨̛̪̣̯̪̦̦̬̌̌̐̔̌̍̌̌̔̚ss

Маршрути з Чикаго в:
-PA, MD, VA, NJ, NY (but not NYC), CT, RI, MA, NH
-Chicago to MidWest.
Ìè òàêîæ íàéìàєìî “Team drivers” і âîäіїâ ç іíøèõ øòàòіâ, ç
ìîæëèâіñòþ ïàðêóâàòè âàíòàæіâêè íà âèõіäíі áëèæ÷å äî äîìó.
- Íîâі, äîãëÿíóòі âàíòàæіâêè Volvo ç ìåõàíі÷íîþ àáî
àâòîìàòè÷íîþ êîðîáêîþ ïåðåäà÷
- Є íîâі Freightliners Cascadia Glider, òîìó ïðàöþєòå ç ïàïåðîâèì
áîðòîâèì æóðíàëîì
- Àáñîëþòíî íîâі òðåéëåðè
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Гарантуємо
$2000 на тиждень!
Drop and hook в Melrose Park, IL
Надаємо Ipass і картки на паливо

Телефонуйте 331-998-0611
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ЗАПРОШУЄ на РОБОТУ ВОДІЇВ CDL із ДОСВІДОМ
Оплата до 70-75 ц/миля
Оплачуємо всі милі (loaded and empty)
Стабільні рейси Drop and Hook
Dry Van
Нові траки Volvo 2020-2022
Бонуси за хороші інспекції
Гарантуємо не менше 3000 миль в тиждень
24/7 підтримка для ефективної роботи

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

Досвідчені диспетчери 24/7, які завжди знайдуть
найбільш оплачуваний вантаж
Напрямок вантажів та кількість миль за бажанням
Надаємо в рент нові трейлера
Розмовляємо українською, російською, польською
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*Mortgages available only for the following owner-occupied properties: single family residences, qualified condominiums, or multi-family structures with no more than four units and up to 80% LTV. Mortgages with down
payments as low as 5% (up to 95% LTV) are available only for the following owner-occupied properties: single family homes and multi-family structures up to 2 units and will require private mortgage insurance (PMI).
Subject to approval of application. **The stated Annual Percentage Rates (APRs) are all based on $100,000 mortgages, except for the Fixed Rate Jumbo Portfolio Mortgages which are based on $548,250 mortgages. For
example, a $100,000 10 Year Fixed Rate Purchase mortgage with an 80% LTV will have a 2.347% APR and the repayment schedule will be 120 monthly payments of approximately $931. Monthly payment amount does
not include any property taxes, and/or insurance premiums; the actual payment will be greater when such items are included. Mortgages available only to members and only in designated geographic locations. All
Selfreliance FCU loan programs, rates, terms and conditions are subject to change at any time without notice. Offer may be withdrawn at any time. Subject to approval of application. Please call our mortgage department
toll free at 1.888.222.8571x283 for current offers, rates and terms.

SELFRELIANCE.COM

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

773-589-0077

734 Sandford Ave., Newark, NJ 07106

973-373-7839

26495 Ryan Rd., Warren, MI 48091

586-757-1980
313-366-0055

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

847-359-5911

558 Summit Ave., Jersey City, NJ 07306

201-795-4061

11756 Charest St., Hamtramck, MI 48212-3059

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

630-307-0079

&1-HHUVRQ5G:KLSSDQ\1-

973-887-2776

2UFKDUG/DNH5G:HVW%ORRPȴHOG0Ζ 248-487-0330

