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- інструменти та механізми втілення ідеологічних цінностей і засад в
новому суспільному устрої, а також
призначення та приведення на владні посади компетентних представників, дійсно, української політичної
листопада українці віделіти.
значають День Гідності
Кожен з цих висновків можна до- на честь початку Помаранчевої
сить об’ємно розкривати окремою
Революції та Майдану 2013-14
статтею, хоча думаю, що для тих, хто
років. Для мене особисто, як
відчув справжні чисті метафізичні
для сотника Майдану, цей день
речі на Майдані, вони будуть і так
викликає багато протилежних
зрозумілими.
відчуттів: і радість, і тепло, і
Усвідомлення цих висновків невідчуття чогось високого, і гіробхідне, як для розуміння причин покота, і злість, і біль, і смуток.
разки майдану, так і для формування
Мабуть, це нормально, хоча повідповідей на питання: «що робити?»
няття норми в нашому суспільстві
Кров людська - не водиця. І украявно нездорове.
їнська кров, пролита заради високих
Чи був Майдан Революцією? Я
ідеалів, не та жертва, котру ми маємо
однозначно вважаю, що не був. Реправо зробити даремною. Майдан
волюція - зміна системи. А у нас що
потрібно завершувати, а його ідевідбулось? Заміна рил біля корита.
али та цінності - втілювати. Добре
Грубо, але з пісні слів не викинеш.
пам’ятаючи при цьому, що Україна
Коли замість одного олігархічного
знаходиться між внутрішніми та зоклану - Януковича, до влади прийшли
внішніми ворогами. Внутрішні - оліінші. І відбулась не зміна системи, а
перерозподіл владних повноважень нансування, зроблене Порошенком
Кілька років тому ми з побра- гархічна система з усіма її адептами,
та національного багатства, що було і його приспішниками: Гонтарєвою тимами в рамках «Суспільної Сис- продажними політиками та журна(Сатановською - в дівоцтві, це пріз- теми» організовували круглий стіл лістами, експертами і т.д. Зовнішні
раніше вкрадене в українців.
Переміг не Майдан, а Сцена Май- вище більш підходяще в даному кон- щодо Майдану. Детальніше із його - імперський Кремль, з одного боку,
дану. Маємо не результати Майдану, тексті), «молодим комсомольцем» резолюцією можна ознайомитись а з іншого - транснаціональні фінана результати перемоги кланово-олі- Кубівом. Зроблене було це рефінан- за посиланням: http://ukr-merezha. сові структури. Для них усіх Україна
гархічної системи над Майданом. Але сування у співпраці з іншими олігар- com/docs/48-zavershyty-maydan- - об’єкти, а національне багатство та
хами, а наслідок - кожен українець znyshchyty-oliharkhichnu-systemu- самі люди - просто ресурс.
Майдан таки систему надламав.
Заміна олігархічної системи та поІ отут ми підходимо до найваж- став втричі біднішим. На цьому фоні ta-vstanovyty-vladu-ukrayinskohoбудова сильної україноцентричної
ливішого моменту, котрий конче особливо кумедним і водночас сум- narodu.html
необхідний для розуміння всього. А ним є те, як українці між собою спеТут же я наведу ключових 10 держави як Суб’єкта міжнародних
відносин - ось що для мене є ідеаладавайте розберемось, що саме ми речаються, хто з олігархів є кращим. висновків щодо Майдану:
Нагадують ці суперечки інший про1. Майдан – законне повстання ми Майдану. І хоча мало хто тоді міг
називаємо Майданом?
Для когось Майдан - це політич- цес: як вівці сперечаються між собою Українського Народу проти гноблен- це сформулювати в такому вигляді,
ні лідери, котрі зі сцени щось там про те, хто їх буде стригти, або який ня та тиранії (Загальна Декларація та й зараз сама деталізація потребує
багатьох уточнень, я, як сотник Саправ людини).
озвучували. Яценюк «кулявлобенко», вовк чи ведмідь їх різатиме.
Таких прикладів підміни понять
2. Майдан – сукупність справед- мооборони майдану та співкоордиОлег Тягнибок, Віталій Кличко, Олександр Турчинов, який очолив всіх можна наводити ще досить багато. І ливого масового протесту мислячо- натор Громадського Сектору, стою
після створення ради ВО «Майдан» це все олігархічна брехня, метою якої го класу та маніпуляцій від клано- саме на таких позиціях.
І що далі ми рухаємось в історич(пам’ятаєте таке?), «молоді обличчя», є ствердити в головах українців дум- во-олігархічних груп.
3. Ідейною основою справедли- ному часі та просторі, то більше мені
відгодовані старими олігархами або ку про те, що боротись не потрібно.
соросівськими грантами і т.д. Це і Адже ось які результати маєте! Тільки вого протесту мислячого класу стала здається, що для реалізації всього
була, так звана, Сцена Майдану. І, на це не результати майдану, а результа- Вимога Зміни системи заради вста- вищезазначеного нам потрібно рухатись шляхом формування взаємомою думку, сцена Майдану нічого ти поразки Майдану від олігархічної новлення справедливості.
4. Неструктурований справедли- дії тих людей, котрі розуміють все
спільного ані з самим духом Майда- системи!
І отут ми підходимо до найваж- вий протест активних відповідаль- вище написане.
ну, ані з українським патріотизмом не
Шлях зміни системи через виболивіших болючих питань. З Майдану них патріотів поступився структуромала.
Окремо, до речі, потрібно було б потрібно винести уроки. Адже хоча ваним олігархічним маніпуляціям, ри не є можливим. Адже вибори звеаналізувати діяльність всіх ЗМІ під справжніх патріотичних українців підкріпленим олігархічними ЗМІ та лись до формату вибору меншого
зла із олігархічного меню.
час Майдану. Всіх, а не тільки тих, хто було набагато більше, але перемогла грошима.
Шлях зміни через революцію
5. Майдан не встиг створити украстояв на боці Януковича. Як і що вони олігархічна сцена. І перемога ця відвисвітлювали, кого показували, які булась на крові Небесної Сотні, котра їнської системи управління та коор- може бути ще більш руйнівним та
настрої створювали, як долучались після початку нападу Росії на Україну динації, котра могла б усунути та за- страшним, ніж війна в теперішньому
вигляді.
до тих чи інших провокацій і т.д. Адже та після зради вищого політичного мінити олігархічну систему.
Шлях, котрим українці зможуть
6. Маємо не результати Майдану,
саме ЗМІ «впарювали» людям певних керівництва вже трансформувалась
в Небесні Полки.
а результати тимчасової ситуативної прийти до україноцентричної дер«лідерів» та певні ідеї.
жави, буде в себе включати як
Коли хтось з розряду Парубія,
елементи виборів, так і революТетяни Чорновіл чи їм подібних
Майдан - справедливий протест мислячого класу.
ції. Думаю, що ми його, цей шлях,
починає говорити: «та я на майДух, що лежав в основі всіх ідей. Прагнення до змін. зараз народжуємо. І змушені це
дані в танку горів», то я розумію,
робити дуже обережно, знахощо я був точно не на тому МайНеможливість одягнення рабського ошийника і
дячись між молотом і наковальдані. Як і всі ті, кого вважаю щиготовність битись, щоб це ніколи не відбулось
нею.
рими патріотичними майданівА якщо додати до цього ще
цями.
Кожен з нас частково винуватий у перемоги олігархічної Системи над глобальну війну браконьєрів проти
Для мене Майдан - справедливий
творців, всі вироджені дегенерапротест мислячого класу. Це була тому, що відбулось. Не в тому, щодо Майданом!
основа Майдану. Дух, що лежав в чого нам нав’язують вину вороги, але
7. Майдан - початок Революції Гід- тивні процеси, що відбуваються, то
основі всіх ідей. Прагнення до змін. ми ж таки чомусь програли! Нас оду- ності, котру ми повинні завершити зрозумілим стає, що цей шлях дуже
важкий. Але невже ви думали, що киНеможливість одягнення рабського рили - одна сторона медалі, інша сто- нашою українською Перемогою!
ошийника і готовність битись, щоб рона - ми дозволили себе одурити!
8. Ключовою вимогою Майдану тайське прокляття: «Жити тобі в епоху змін!», - народилось просто так?
Інше питання - чи могло тоді бути була Зміна Системи!
це ніколи не відбулось. І насправді це
Ми всі складаємо свої екзамени.
не є якимось перебільшенням. Нас, інакше, чи були ми готові тоді до усві9. Майдан в своїй природній спратаких майданівців, було дуже багато! домлення справжніх причин, чи ро- ведливій частині став зародженням І поодинці, і загалом - як народ, як
Зараз Майдан багато в чому зви- зуміли, що Україну роздирають між справжнього народного урядуван- людство. Для успішної здачі необхіднувачують. У війні, до прикладу. Але ворожими міфами «рускава міра» і ня, проте цей процес лише започат- ні дві речі - усвідомлення всього та
війна відбулась не через Майдан, а «західної толерастії», чи знали, що ковано для справжнього подальшо- активне особисте ставлення (особиста дієвість).
через те, що в Московії на рівні док- нас всіх трансформують в сировин- го формування.
Один знайомий тренер казав: «Ні10. Зміна Системи може відбутись
трини записано, що «нєзавісімость ний ресурс: і національне багатство,
України - большоє нєдоразумєніє». і людей. І ще багато болючих питань. тільки при одночасній наявності та коли не опускайте руки, адже тоді
можна пропустити (удар) в бороду».
Про себе скажу, що я усвідомлю- поєднанні трьох речей:
І «громадські зустрічі з прапорами
Вітаю всіх із річницею початку
- ідеологічні цінності та засади;
ДНР відбувались ще за кілька років вав тоді вже дуже багато. Але, якщо
- організаційна мережева струк- Майдану. У вогні перетоплюється задо Майдану - купа фото є в інтернеті. порівняти із рівнем знань та розумінГривня «впала»: стала втричі де- ня зараз, то це просто неспівставні тура патріотів, в яких проявляється лізо в сталь, у боротьбі формується
шевшою відносно долара. Але хіба речі. Цей час і цей нелегкий шлях був справжня українська національна та справжня еліта та перетворюється
народ у націю.
політична еліта;
через Майдан? А, може, через рефі- потрібен.
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Володимир В’ятрович:

«Зеленський поводиться, як людина
з соцмережі, яка вважає, що треба
сказати два-три гарних слова, отримати
кілька сотень лайків – і на тому досить»

Василь Третяк, Чикаго
Спеціально для “Час і Події”
Продовження. Початок в номері 46

– Питання, яке висить в повітрі уже декілька років - як тільки
північний потік-2 почне працювати, наскільки ймовірно, що Путін введе війська в Україну?
– Ще одна причина, чому йому
не слід вводити війська, відпадає.
Тому ймовірність суттєво зростає.
Є ті, хто впевнено говорять, що
повномасштабна війна в сучасний
період неможлива, але згадайте
2014-й рік. Ніхто не вірив, що тоді
Путін окупує Крим. Так само із російською армією на Донбасі. Треба
розуміти, що ми маємо справу із
безпрецедентним за останні 50-70
років політичним авантюристом, і
немає якихось політиків, які могли
б чітко стримувати його. Таким колективним “політиком” була Україна
на чолі з попереднім президентом,
який рішуче став на спротив і зупинив російську агресію. Зараз, на
жаль, цими тезами про те, що це
війна, на якій наживався Порошенко, на якій наживалась попередня
влада, - Зеленський демобілізував
народ. Дуже багато людей вже не
мають такого настрою захищати
Україну, як вони мали у 2014 році.
Мені здається, що все одно багато є
ще готових захищати Україну, багато тих, хто у 2014 році брав в руки
зброю, зараз проходять вишколи в
рамках територіальної оборони - і
вони будуть готові. Але прикро, що
у цьому всьому дуже слабким союзником для них є українська влада.
– Звичайно. Пане Володимире,
перейду плавно до ще одного питання, до якого ви мали безпосереднє відношення - реформа декомунізації. Воно досі є в центрі
громадської уваги. Скажіть, які
труднощі є зараз на цьому шляху? Чи не відбувається вона, так
би мовити, старими методами?
– Вважаю, що декомунізація в основній частині вже завершена. Тому,
більшість тих цілей, які ми ставили
перед собою, ми вже досягли. Лишилось лише дотягнути якісь “незначні
хвости”. Ми боялись, що у 2019 році,
після зміни влади, ми станемо свідками відкату в цій темі. Цього не сталося. Зокрема не сталося і через те,

що ми цьому завадили. І,
взагалі, одне із завдань, котре я ставив перед собою
йдучи в парламент - не
допускати якихось реваншів, знищення здобутків
в питаннях спільної ідентичності, які ми отримали
важкою роботою з 2014
по 2019 роки. Хоча є деякі
небезпечні сигнали, поки
що це одиничний прецедент повернення старої
назви. У Львівській області
древнє село XVI століття з
назвою Мармузовичі знову було перейменоване
на Андріївку - назву 1946
року на честь одного активіста комуністичної партії
“Андрєєва”. Ми здивовані, адже це
Львівщина, моя батьківщина, Галичина, де всі намагалися переконати, що в 46-ому перейменування
відбулось не в честь «Андрєєва», а
на честь апостола Андрія Первозванного. Тобто якихось масштабних
розворотів в цьому напрямку не сталось, але і не відчувається якогось
поступу вперед.
– А такі області як Харківська,
Донецька?
– В Харківській та Донецькій
областях ми були кількаразовими
свідками того, як там хотіли провести рекомунізацію. Особливо це
було пов’язано з постаментами Жукова. І ми побачили, що ми грамотно написали закон. Як наслідок, всі
ці спроби розбиваються об рішення
судів. І в Харкові, і в Одесі декомунізація залишається в силі. Думаю,
що це стало можливим тому, що за
нами стоїть дуже активна громадська позиція.
Коли ми починали декомунізацію, то нам казали, що люди будуть
обурюватись, люди будуть проти,
але жодного організованого спротиву декомунізації не було. Натомість ми, проводячи декомунізацію,
опирались на дуже серйозну підтримку громадськості. В кожному
населеному пункті, в усіх обласних
центрах були якісь місцеві топонімічні групи, які разом збирались,
користувались законом про декомунізацію і відстоювали справжні
назви. І зараз - це їхній здобуток,
їхня перемога, і вони не дадуть її
просто так в себе вкрасти. Тому за-

раз, навіть після зміни влади, вони
це зможуть відстояти.
– Дві реформи, котрі, як на
мене, дуже пов’язані. Але про другу чомусь не говорять. Питання
декомунізації та люстрації. Коли
ми говоримо про люстрацію, ми
маємо на увазі закон 2014 року
про те, що у владі не має бути політиків, які мали відношення до
режиму Януковича. Другий пункт:
люди, які мали відношення до
комуністичної верхівки УРСР. Також - особи, які знаходяться при
владі й неправдиво подали свої
декларації про доходи або рівень
життя яких є не співрозмірним із
доходами. Чому ми зараз бачимо
реванш: коли у владі Татаров чи
Портнов, які крутяться у владних кабінетах? Чому закон про
люстрацію не працює?
– Ну, дивіться. По-перше, я є
і завжди був прихильником люстрації. Власне, такої люстрації, яка
проходила в посткомуністичних
країнах відразу після падіння комунізму, яка обмежила вплив агентів
КДБ - комуністичних спецслужб в
органах влади. Їх не судили, не розстрілювали, не вішали, але сказали,
що в органах влади ви не можете
знаходитись. Зважаючи на те, що є
загроза існування впливів поза межами країни, це врятувало багато
країн від можливого проросійського впливу.
Україна, на жаль, дуже довго до
цього йшла і у 2014 році, коли це
вже стало можливим, питання впливів КДБ вже стало набагато менш

актуальним, ніж
було у
і воно б
90-х. Зокрема і тому, що в силу
фізичних причин таких людей
ставало все менше. Крім того,
закон про люстрацію, “про очищення влади”, готувався дуже
швидко, на хвилі постмайданного піднесення. І я не задоволений цим законом. Він став таким собі “франкенштейном”, що
містить дуже різні речі в собі: і
антикомуністична люстрація, і
люстрація агентів КДБ, і представників комуністичної партії,
і представників режиму Януковича. Але, разом з тим, там є поняття “майнової люстрації”, що
насправді трохи дивно відносно цього закону, адже це можна
було регулювати зовсім іншим
законом.
Але цей закон ухвалили із
деякими прогалинами в ньому. Мені здається, що він своєї
ролі не відіграв повною мірою,
в якій мав би. Але навіть попри
це, я вважаю, що ми повинні захищати цей закон зараз і робити все від нас залежне, щоб він
виконувався. І дуже прикро, що
на найвищому державному рівні вважають за можливе просто
його ігнорувати. Ви наводили
приклад Татарова, є ще кілька
прикладів. Найприкріше, що це
не рівень виконавчої влади - заступників міністрів, керівників
департаментів. Це рівень найближчого оточення президента.
Тобто президент вважає нормальним порушувати закон і оточувати себе людьми з-поміж оточення
президента-втікача. Це вже справді
небезпечно, адже саме такі люди й
можуть бути залежними від Російської Федерації, від тих сил, які привели країну до війни у 2014 році,
тому в жодному випадку не можна
говорити про якесь послаблення
цього закону.
Можна говорити про якесь вдосконалення цього закону, але і захищати той, який є зараз. Очевидно,
що були й ще будуть спроби, щоб
його скасувати, внести якісь зміни,
щоб унеможливити використання
цього закону як інструменту недопущення до влади представників
Януковича, в першу чергу.
– Але ж він не працює. В одному
своєму інтерв’ю Ви кажете, що
процес декомунізації спрацював
швидко і він на 95 відсотків завершений. Але закон про люстрацію не працює зовсім стосовно
людей часів Януковича!
– Скажу, що частково він все-таки
працює. Далеко не всі повернулися,
слава Богу. Є винятки, є проломи в
цьому законі, але він таки працює.
Ще раз кажу, я не можу бути задоволеним від того, як він працює, але
було б набагато гірше, якби він не
працював взагалі.
– Ви є членом комітету Верховної Ради з питань гуманітарПродовження на стор. 6
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ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю

ної та інформаційної політики.
Ми програємо інформаційну війну?
– Зараз, особливо за останні два з
половиною роки, значною мірою, так
- програємо. Тому що і всередині країни, і за кордоном - український голос
в цьому протистоянні чути дуже невиразно. Україна перестала нагадувати світові про війну, яка ведеться,
перестала будити світ, мобілізувати
світ: “прокиньтеся - війна”, “прокиньтеся - загроза для всього світу”. У внутрішній інформаційній політиці теж
відбуваються якісь дуже дивні речі.
Коли державою фінансується телеканал “Дом”, який, починаючи з назви та закінчуючи його ідеологічною
концепцією - російський, ніби-то для
окупованих територій. Вважаю, що
це вже програшна позиція. Тому що
говорити з українцями з окупованих
територій мовою окупанта і переконувати його в потребі деокупації
- абсурд. Тобто насправді цей канал
перетворився в таку собі шпаринку
для невиконання закону “про мову”
і виконує деструктивну функцію. Помилки в роботі цього каналу, коли
раптом там з’являлась мапа України
без Криму, вони - дуже символічні.
Вони показують, наскільки цей інструмент є неефективним. Мені здається, що бракує цілеспрямованої інформаційної політики. Створюються
центри протидії дезінформації: при
РНБО, при Міністерстві інформаційної політики. Ніби цікаві люди почали
працювати в цьому другому центрі.
Сподіваюсь, що їм вдасться налагодити там роботу.
– Ви взагалі пильнуєте, що про
Вас пишуть російські ЗМІ?
– Вже якось давно цього не дивився. Напевно, нічого нового про
себе не дізнаюсь, крім того, що “заклятий бандерівець, який на сніданок запиває каву кров’ю російських
дітей”.
– Чи є прозріння в людей в Україні, після таких роликів, у яких говорять про такі нісенітниці від
російських ЗМІ?
– Для декого - так, для декого прозріння щодо того, як багато брехні говориться в Російській Федерації, а дехто - вірить. На жаль, живуть
тим, що вірять російському телебаченню, вірять російським сайтам,
телеграм-каналам, іншим “зливним
бачкам”, російським попам. Вірять у
вакцинацію як чипізацію та інші такого роду речі, які є небезпечними
та поширюються російською пропагандою. Є чимало українців, які вхопили це і живуть цим.
– В кожному нашому інтерв’ю,
а ми знайомі з 2014 року, я став-

лю Вам одне і те ж запитання. І
змушений його поставити й зараз: як Ви бачите процес закінчення війни на Донбасі та повернення Криму?
– Це не скоро. Ця війна надовго.
Ця війна до тих пір, поки українці не
стануть сильною нацією. Вона вже
зіграла свою роль, на диво - позитивну, тим, що мобілізувала українців, розбудила їх. Але вона ще
буде коштувати нам дуже багатьох
зусиль. Нам треба зрозуміти те, що
Росія нас не відпустить просто так.
Треба бути готовим жити в цьому
режимі, в постійному тонусі.
Постійно наводжу аналогію Ізраїлю, який живе в “арабському морі”
і, тим не менше, здатний бути ефективним. Це той приклад, яким має
користуватись Україна. Не боятися
цього.

– У Вашій візії - нам потрібне
“перезавантаження влади”?
– Цієї влади - безперечно. Тому,
що вона вже завдала дуже багато
шкоди. І будь-які позитивні зміни
в Україні з людьми, що є в оточенні Зеленського, неможливі. Вони
дійшли до вищих щаблів влади під
гаслами, що вони - “не політики”,
“білі й пухнасті”. Втім, те, що вони “не політики”, врешті, призвело до
того, що вони не знають, як керувати державою.
Зеленський поводиться, як людина з соцмережі, яка вважає, що
треба сказати два-три гарних слова, отримати кілька сотень лайків
- і на тому досить. Так він і робить.
Записує якісь “відосіки”, звертається до людей, отримує порцію
симпатій і думає, що справу вирішено.

На жаль, один із секретів успіху
Зеленського у тому, що він українцям, які не хотіли чути про війну,
подарував мрію, що війни не буде.
Це дуже брехливий підхід, який вже
приніс і ще принесе дуже багато
шкоди.
Нам бракує українських політиків, які б звучали на загальнонаціональному рівні та говорили кожному українцю, що ця війна надовго
і ми повинні навчитись воювати й
захищати себе.
Нам бракує політиків в Україні,
які б формували антиросійські коаліції в світі. Світ має об’єднатися
проти Росії. В Другій Світовій війні
“знайшовся” Вінстон Черчіль, який
відкинув усі політичні речі і сказав,
що ми маємо об’єднатись проти нацистів.
Зараз такого голосу в світі про
те, що треба зупиняти Росію, не чути
ні від кого. Це мусить бути хтось із
провідних українських політиків.

Він не може зрозуміти, що те все,
що він хорошого говорить, потребує системної роботи задля свого
втілення. Людина із зовсім іншого
світу, в якому було достатньо по телевізору посміятись із чогось і забути, рухаючись до наступного жарту.
Але політика - це не жарти!
– Пане Володимире, давайте будемо об’єктивні. В мене до
Вас зараз питання, як до історика. Обрання Зеленського - політична неграмотність людей?
Інфантилізм?
– Інфантилізм, на жаль, - світовий
тренд на популізм. Не тільки українці купились на популізм “оберімо
не політика”, бо політики всі - погані. Це і помилки попередньої влади,
до якої я і себе відношу. Це і мої помилки. Ми захопилися тим, щоб реформувати країну, яка потребувала
реформ. І забули про те, що треба
підтягувати рівень усвідомлення
населення.
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Ті люди, які пішли після Майдану в політику, - люди, які дозріли
до того. Вони відчували свою персональну відповідальність за країну. Частина з них пішли в політику,
частина - на фронт, частина - стали
волонтерами. Але лишилась величезна частина суспільства, яка не
дозріла. І з ними ніхто не працював.
Потяг рвонув вперед і загубив
вагончики. І ці “вагончики” підібрав
ніби-то “свій хлопець”, що говорив
їхньою мовою, граючи президента Голобородька. І йому повірили.
Тому що не треба тягнутися десь за
тими, хто рвонув уперед, а можна
стояти на місці та імітувати рух вперед.
– Ви особисто не шкодуєте,
що пішли в політику?
– Для мене це був вимушений
крок, бо мені завжди цікавою була
історія. Але я не міг не піти в політику, адже у 2019 році під загрозою
опинилось дуже багато тих речей,
яких ми досягли на шляху становлення української національної
ідентичності. Тому пішов в парламент захищати це все.
– Чому “Європейська Солідарність”?
– Не було жодної іншої політичної сили, готової виразно захищати
національні інтереси. Де були б ті
люди, яких я знав не за гучними заявами, а за конкретними справами.
– Коли Ви прилітаєте в Україну, як Ви характеризуєте українську громаду?
З великим задоволенням розповідаю про те, як українці здатні тут
об’єднуватись та працювати. Про
те, як українці можуть поєднувати
бізнес і громадську роботу, усвідомлювати та реалізовувати культурний розвиток, потребу об’єднуватись на політичному рівні, вимагати
захисту своїх інтересів серед політиків. Тому українська громада в
США, українська громада в Канаді
- приклади того, якою б мала бути
Україна, якби не завоювання Росією. Росія знищила дуже багато здобутків, на які спромоглися українці
в кінці ХІХ - на початку XX століття.
Власне, цей період просвіти, період,
коли спалахує громадянська активність українців - це все було в Україні. І воно дало б результат в Україні,
якби не десятиліття комуністичного
режиму та дві світові війни.
Українці, що опинились в діаспорі, показали ефективність цих
механізмів роботи. Я думаю, що нам
є чого повчитись в українців з діаспори.
– Дякую, пане Володимире, за
чудове інтерв’ю!

Презентація нових видань у Полтаві
Професор Віра Бондарчук,
Норт Порт
Спеціально для “Час і Події”
12-ого жовтня, ц.р. у
Полтавській обласній універсальній бібліотеці ім.
Івана Котляревського відбулася презентація двох
нових видань Полтавської
«Просвіти» - «Драматичні поеми» Лесі Українки
та «Прокляті роки» і «Попіл імперії» Юрія Клена. У
презентації взяли участь
голова Полтавської обласної «Просвіти» Микола
Кульчинський, кандидатки
філологічних наук Віта Са-

рапин, та професор Світлана Ленська. Модератор
заходу була Ніна Климко,
завідувач відділу Літературної вітальні.
Зала була переповнена
учнями та студентами, які
виявили велике зацікавлення. Присутні вчителі і
викладачі отримали даровані примірники книжок.
Також було передано ці
книжки всім полтавським
бібліотекам.
Під сучасну пору в пляні праці Полтавської «Просвіти» є перевидати книги
про Григорія Китастого
та спогади Валеріяна Ре-

вуцького і Олександра
Кошиця. Ця просвітянська
праця у перевиданні важної української літератури
завдячується невтомному
голові Полтавської обласної «Просвіти» - Миколі
Кульчинському, який не
тільки вишикує і підготовляє матеріяли до друку,
але також мусить шукати
спонсорів на видання.
Члени
Товариства
Української Мови-Чикаго,
США (ТУМ) вже довгі роки
допомагають фінансово
обласним
«Просвітам»
України у їх видавничій діяльності.

Залучене фото - із архіву Боднаруків
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День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку
21 листопада на честь двох
знаменних подій у новітній
українській історії: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції
Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).
Президент України Володимир
Зеленський привітав українців з
Днем Гідності і свободи, як з одним
зі свят, що характеризує український
народ.

Зеленський впевнений,
що українці вільні і заплатили
за це велику ціну

Текст звернення:
Шановні громадяни України!
На нашій планеті живе близько
п’яти тисяч народів. Їхній портрет,
архетип, ментальність – це заплутана павутина історичних подій для
етнографів. Але є одна річ, яка, на
мій погляд, просто, але досить точно
змальовує характер народу. Це його
державні свята. Те, що об’єднує всіх,
тож є важливим для всіх. 21 листопада – саме такий день. Відповідь на
питання: хто такі українці та що для
них головне?
Ми відзначаємо сьогодні День
Гідності та Свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність і свобода – це
свято. Це наше повітря.
Ні. Це не звучить занадто гучно.
Коли хтось вирішує перекрити нам
повітря – ось тоді буває занадто гучно. Коли влада не чує український
народ – тоді буває занадто гучно.
Тому ми вільні. Вільні творити
майбутнє. І маємо пишатися цим. Не
задирати носа. Але й не опускати
очей. Так. Ми заплатили й продовжуємо платити за свободу велику
ціну. І ніколи не забудемо всіх, хто
віддав за Україну своє життя. І ніколи
не пробачимо всім, хто позбавив їх
життя і хотів позбавити нас волі. Але
головне, що це нікому не вдалось і
ніколи не вдасться.
І час уже змінити самосприйняття
й мислення. Ми не жертва, не пригнічені, не розділені, не захоплені.
Ми прекрасний, сильний, сміливий,
розумний, талановитий народ. Непереможний.
Саме тому, що ми маємо гідність.
Для нас рабство – приниження. Втрата свободи – це втрата честі. Втрата
честі – це втрата серця. Втрата серця
– це втрата душі. А втрата душі для
нас – це втрата життя. Тому ми готові боротися ціною власного життя.
Щоб не втратити власне життя.
Для нас гідність і свобода давно
вийшли за межі загального розуміння. Я ніколи не забуду історію,
яку розповіли наші моряки, повернувшись додому. Вони були в полоні, але їх не полонили духом. Слідчі
просили їх сміятися трохи тихіше:
«Начальство не поймет».

НОВИНИ
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Газета «Час і Події» та радіо «Ukie-drive» вітають українців
всього світу із 8-ою річницею початку революції Гідності!

«У вогні перетоплюється залізо в сталь,
у борні перетворюється народ у націю!»

Євген Коновалець

Тут зазвичай плачуть, а наші моряки сміються без упину. Вони сідали в автозак, співали «Ще не вмерла
України…». А потім говорили водію:
«Шеф, на Одесcу! В Коблево тормозни, кофейку попьем».
Вони не поводилися, як в’язні. А
залишились офіцерами і бійцями.
Бо не втратили гідності. І довели, що
на чужині, в полоні, у в’язниці можна
бути вільною людиною. Бо воля – це
не відсутність кайданів на руках. Це
відсутність тюрми в головах.
Це точно знав і Василь Стус. Коли
Україною прокотилася хвиля арештів творчої молоді, на прем’єрі «Тіней забутих предків» Параджанова
він піднявся і сказав: «Усі, хто проти
арештів, встаньте». Кілька людей піднялося, потім більше, потім більше.
Не всі. Але й не один. Стус знав, що
зробивши це, може втратити свободу. Але знав, що не зробивши, точно
втратить гідність.
Це знав і Омелян Ковч. Священик,
який рятував євреїв у Голокост, видаючи їм метрики про хрещення. За
це потрапив у концтабір Майданек.
І щоб не втратити гідність, був змушений назавжди втратити свободу.
У листі він просив вибачення у своїх
дітей, що не погодився на дострокове звільнення й залишається тут. «Я
потрібен тут цим людям. Відчуваючи,
що скоро загинуть, вони всі приходять до мене на сповідь. Якщо піду –
вони залишаться без надії. У них уже
забрали гідність, честь, свободу, домівку, рідних, імена, скоро заберуть
життя. Я не дам забрати в них надію».
Леонід Биков не поступився принципами й творчою свободою. За це
для зйомок стрічки «В бой идут одни
старики» йому дали не кольорову, а
чорно-білу плівку. Чи принижувало це
його гідність? Можливо. Та чи втратив
він її? Ні. І зняв фільм, який обожнюють
мільйони. Не кольоровий.
Але про людей, які мають гідність.
І свободу.
Як і всі, хто стояв на майдані, на
барикадах, на граніті. У 1990-му, у
2004-му і 2014-му.
Як ті, хто потім зустрівся в окопах
на сході нашої держави, захищаючи її.
Всі. Різні. І хлопці із Західної, и пацаны с Юго-Востока.
Різномовні. Волиняни, одесситы,
галицькі, дніпровські, закарпатці,
буковинці. И с крестиком, и с полумесяцем, и со звездой Давида. З Харкова, з Тернополя, з Кривого Рогу, з
Івано-Франківська.

Черкаси, Вінниця, Миколаїв, Чернігів, Суми, Херсон, Хмельницький,
Запоріжжя. З Києва. С Донбасса, с
Луганщины, из Крыма.
Всі. Різні. Але українці й українки.
Захисники й захисниці. Всі, xто знає:
треба бути гідним, а не здаватись. Бо
здаватись українці не звикли. Тому
що мають гідність. А тому – свободу!
Слава Україні!
Сполучені Штати Америки залишатимуться стійким партнером
України на шляху до євроатлантичної інтеграції та в боротьбі у разі намагань порушити волю українського
народу.
Про це йдеться на сторінці посольства США у Твіттері.
«8 років тому звичайні громадяни вийшли на київський Майдан
заради мрії бачити Україну частиною об’єднаної, вільної та мирної
Європи. США залишатимуться стійким партнером України на її шляху
до євроатлантичної інтеграції та в її
протистоянні тим, хто намагається
порушити волю українського народу», - зазначили в посольстві США.
Своєю чергою посол Великої
Британії в Україні Мелінда Сіммонс
також запевнила у підтримці розбудови та захисту демократичної України.
«Сьогодні Україна відзначає День
гідності та свободи. Обидві цінності
є основоположними для кожного
українця, і за них варто боротися.
Велика Британія поділяє ці цінності та пишається тим, що є другом і
партнером України у розбудові та
захисті вільної й демократичної країни», - підкреслила дипломат.
Євросоюз визнає європейські
прагнення України і вшановує всіх,
хто боровся за них. Відповідний допис розміщено в акаунті представництва ЄС в Україні у Твіттері.
«Сьогодні, у День гідності та свободи, Україна відзначає історичні
події – втілення високих прагнень
українців до демократії та свобод,
коли Євромайдан став віховим моментом розбудови нації. ЄС визнає
європейські прагнення України і
вшановує всіх тих, хто боровся за
них», - заявили у представництві.
Раніше посольства США і Великої
Британії привітали українців з Днем
гідності і свободи.
Світовий конґрес українців
(СКУ) висловив вітання з нагоди Дня
гідності та свободи і разом зі всесвіт-

ньою українською громадою долучився до його відзначення.
«Революція Гідності утвердила прагнення українського народу
жити у вільній, самостійній та силь-

ній демократичній та європейській
державі. Боротьба за свободу продовжується сьогодні. Саме за ці ідеали стоять на передовій нинішньої
війни на Донбасі українські воїни»,
– наголосив Президент СКУ Павло
Ґрод.
У своєму вітанні СКУ закликає
міжнародну спільноту пам’ятати про
жертви українського народу в ім’я
глобального миру і безпеки та й далі
бути на боці українського народу,
посилюючи тиск на Російську Федерацію.
Зауважується, що двічі у новітній
історії України – у 2004 та 2013 роках
– саме цього дня український народ
підійматися на боротьбу за свої права, демократію та рух на Захід і проти спроб Москви встановити своє
політичне домінування над Києвом.
В українську історію ці події увійшли
під назвами, відповідно, Помаранчевої революції та Революції Гідності.
«Саме у ході Революції Гідності
2013-2014 рр. проявився остаточний
і безповоротний вибір українців на
користь європейського майбутнього. Не здатний почути голос народу,
режим Януковича застосував жорсткі заходи, внаслідок яких загинуло
понад 100 невинних людей, яких ми
вшановуємо та пам’ятаємо як Небесну Сотню. А Російська Федерація, в
прагненні за будь-яку ціну утримати Україну у своїй орбіті, окупувала
Кримський півострів і вчинила військове вторгнення на схід України»,
– наголосили в СКУ.
У Конґресі додали, що провідники світового українства та СКУ
стояли пліч-о-пліч з українцями на
Майдані, виступали голосом вільного українського народу у світі.
Масові демонстрації сколихнули не
лише європейські столиці. У Канаді,
США, Австралії, Азії та Океанії українці влаштовували акції на підтримку
Революції Гідності – Євромайдани. І
сьогодні СКУ поширює правду про
криваву війну Кремля в Україні та
окупацію Криму.
Нагадаємо, СКУ закликав міжнародну спільноту до єдності перед
обличчям зростаючої російської
агресії проти України та всієї Європи
– вжити рішучих кроків, щоб стримати подальші спроби Кремля дестабілізувати Європу, зруйнувати основи
ЄС і підірвати трансатлантичне партнерство.
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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
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икористовувати будь-який
привід для звільнення
політв’язнів — це головний меседж акції «Порожні стільці»,
яка відбулася 15 листопада на
Софійській площі. Він стосується
передусім влади, яка мусить не
просто пам’ятати про існування
наших ув’язнених за політичними мотивами громадян, а й
докладати максимум зусиль
для повернення їх додому.
Нагадаємо, акція «Порожні
стільці» відбувається в Києві уже
вчетверте. Дату 15 листопада обрано невипадково: саме цього дня
світ відзначає День ув’язненого
письменника, або День порожніх
стільців (відзначається з ініціативи
Міжнародного ПЕН з кінця 1980-х
років). Порожні стільці на правозахисних акціях символізують авторів,
котрі не можуть перебувати поруч
із нами через ув’язнення, переслідування, зникнення чи вбивство.
«Оскільки з 2014 року триває
війна з Росією, Український ПЕН та
Центр громадянських свобод вирішили проводити акцію не лише для
захисту письменників та журналістів, а всіх заручників Кремля, — наголосила голова правління Центру
громадянських свобод Олександра
МАТВІЙЧУК. — Щороку ми ставимо
символічні стільці з іменами та прізвищами людей, котрі перебувають
за ґратами в РФ, на окупованій території Криму та Донбасу».
За інформацією Центру громадянських свобод, наразі щонайменше 300 українців перебувають у полоні в ОРДЛО. У тюрмах Російської
Федерації та Криму утримують
близько 127 громадян України за
політичними мотивами, зокрема 89
кримських татар. Серед ув’язнених
в окупованому Криму — колишній
журналіст, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського
народу Наріман Джелял; журналісти Владислав Єсипенко та Олексій
Бессарабов, а також громадянські
журналісти: Сервер Мустафаєв,
Асан Ахтемов, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі

ПЯМ’ЯТЬ

«Ми не забули про вас»

На Софійській площі відбулася
правозахисна акція «Порожні стільці»

Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман
Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв та
Амет Сулейманов.
Цьогоріч у межах глобальної
кампанії #PrisonersVoice відомі
письменники, журналісти, актори і
музиканти пишуть листи заручникам Кремля. Частину із них зачитали під час акції на Софійській площі.
Так, співачка Христина Соловій написала листа Владиславу Єсипенку,
блогеру «Радіо Свобода», котрого
було затримано 10 березня службами ФСБ за участь у шевченківських
днях у Сімферополі. Жінка побажала йому триматися, писати листи
нам у відповідь, якби не було болісно їх читати. Акторка Римма Зюбіна наголосила, що своїми листами
важливо нагадати: «Ми не забули ні
про вас, ні про ваших земляків».
На символічних стільцях розмістили таблички з конкретними
іменами й написом «Ім’я невідоме»,
адже ніхто точно не знає, скільки
саме українців перебуває в полоні.
До того ж ці списки постійно поповнюються. У вересні в Криму сталася

нова хвиля арештів, під час яких
було затримано п’ятьох кримських
татар, серед яких і перший заступник Меджлісу Наріман Джелялов.
Лист до нього написала акторка
Наталія СУМСЬКА: «Ми всі переживаємо щиро за тих, хто поповнює
список незаконно ув’язнених, ще
не засуджених. Це герої, які зараз
виборюють свою свободу і свободу
заручникам, — наголосила пані Наталія, зачитуючи свій лист, уривок із
якого зацитуємо: — Дорогий Нарімане, ви дійсно для нас дорогий, є
нашим зв’язком з вічним Кримом,
його народом… Вірю і всім серцем
бажаю, щоб ви повернулися в домівку і до рідних своїх. Як повертається зараз кримське золото в Україну, так і ви повернетеся додому».
Сейрану Салієву, котрого засуджено на 16 років ув’язнення у
«справі Хізб ут-Тахрір», написала
лист письменниця Ірина ЦІЛИК.
«2016 року під час чергової хвилі
обшуків та арештів серед кримських татар у мечеті він, використовуючи гучномовець із мінарету,
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закликав людей підтримати єдиновірців. Відтоді почалися проблеми
у нього самого — обшуки та арешт,
зараз Сейран Салієв засуджений до
16 років колонії суворого режиму»,
— розповіла історію політв’язня
пані Ірина.
«Мене як правозахисницю часто
запитують про цифри, скільки людей за ґратами перебуває в Криму,
у підвалах Донбасу, скільки людей
незаконно перемістили на територію РФ, — продовжила Олександра
Матвійчук. — Цифри важливі, але
ще більше важливо бачити за цифрами реальних людей. Тому за кожної нагоди, на міжнародних подіях
ми розповідаємо ці людські історії,
бо за ними розкриваються неймовірні характери. Одна із них — історія про жінку, котра перебуває за
ґратами в ОРДЛО. Уявіть собі: вона
перебуває в підвалах окупованого
Донбасу, але навіть там продовжує
опікуватися іншими людьми. Вона
просить розшукувати на підконтрольній території України родичів жінок, котрі потрапили до СІЗО
в Донецьку, щоб ті клопотали про
повернення на відбуття терміну покарання в українських виправних
установах».
Ідеться про Людмилу Гусейнову,
котра до війни жила в Новоазовську. Листа їй написав письменник
Андрій Курков. Він розповів, що
жінка працювала інженером з техніки безпеки на птахофабриці. Також
займалася волонтерством — опікувалася сиротами. Її заарештували після одного із перетинів блокпосту бойовиків, звинувативши у
шпигунстві на користь України. Наразі жінка чекає на вирок у СІЗО в
Донецьку.
Усі ці листи підтримки, багато із
яких починаються зі слів «Добрий
день» — із запитанням у відповідь,
чи може бути справді день хороший у в’язниці, правозахисники обіцяють передати адресатам.
Фото: «День»
Автор: Інна ЛИХОВИД,
Джерело: “День” (https://day.kyiv.ua/uk/
article/den-ukrayiny/my-ne-zabuly-pro-vas)
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ому президент Володимир
Зеленський втрачає довіру
та чи можливо це виправити? Те,
що відбувається останніми тижнями з рейтингом президента
та його партії, ще не катастрофа.
Лише натяк на можливі неприємності й сигнал, який навіть сам
Володимир Олександрович,
схоже, зумів ідентифікувати.

Судячи з його активізації, він усе
ще прагне відвернути загрозу, яка
насувається, та має намір відмотати
ситуацію, як це зробив на початку
року. Проблема лишень у тому, що
інструментів у його руках для цього
залишається все менше, та й ті вже
не першої свіжості, а відмотувати
доведеться набагато більше.
Колись несподіваний удар по
Медведчуку за посередництвом
РНБО справді справив неабияке
враження на країну й не лише призупинив танення всенародної любові
до президента, а й докинув йому дещицю плюсиків. Проте занадто часте
й не завжди доцільне використання
цього інструменту самоствердження
звело його ефективність нанівець.
Тепер результатів засідань РНБО
країна не чекає з таким трепетом,
як раніше, зате з насолодою смакує
цифри, які демонструють соціологи,
звертаючи увагу на рух Володимира
Олександровича в глибини антирейтингу. У тому, що момент, коли українці несподівано розчаруються в месії, якого собі обрали, рано чи пізно
настане, годі було сумніватися, адже
це закономірність. Дивний вигляд
мало хіба їхнє непомірне терпіння,
яке вони проявляли впродовж тривалого часу, на тлі відвертого з них
глузування. Але коли шальки терезів таки переважили й майже 70%
громадян змушені були визнати, що
в державі відбувається щось не те,
навіть президент прокинувся у своїй
теплій ванні та почав хаотично шукати виходу із ситуації.
Наслідок цього — чергова медійна активізація та поява свіжих
відосиків, показова чистка рядів та
кадрові перестановки. Вишенька на
торті — «Вовина тисяча» для вакцинованих або тих, хто зумів собі
купити легальний сертифікат про
вакцинацію, занесений у систему
«Дія». Остання опція взагалі видається недолугою після всіх провалів, які
влада «слуг» добилась у боротьбі з
коронавірусом, особливо на тлі без-

Підготуватися на вихід

ріст тарифів та швидке здорожчання
життя українців; вибіркове застосування владою справедливості (коли
своїм можна навіть пити за кермом,
влаштовувати ДТП, і їм за це нічого
не буде); недолугу кадрову політику
як на державному, так і на місцевому
рівнях, коли ставленики президента та його партії часто виявляються
профанами чи аферистами; постійні
конфлікти та розколи в середовищі
«слуг» і, звісно, невідповідність головного героя в реальному житті кіношному образу Голобородька. Чого
варта хоча б обіцянка виборцям не
влаштовувати у владі кумівство та
не роздавати посади друзям і прилаштування одразу після перемоги
на високі державні посади близько
тридцяти осіб (за даними свіжого
розслідування команди Bihus.Info),
пов’язаних зі студією «Квартал 95» та
родиною президента.
Можливо, якби в певний момент не сталося надто відвертого
зміщення пріоритетів у світогляді
Зеленського-Голобородька й він
продовжував імітувати намагання
виконувати свою передвиборчу програму, довірливі українці йому б ще
довго прощали помилки та провали.
Але Зеленському досить швидко стало нудно грати президента, натомість
він безмежно закохався у свій статус та нові можливості й, втративши
контроль над реальністю, показав
справжнє обличчя. Навіть не помітив,
як з ікони для мільйонів перетворився на ширму, за якою його оточення
реалізовує свої забаганки. Власне,
момент, коли ціна цих забаганок виявилася надто обтяжливою для країни, а плата за добробут приведених
Зеленським до влади людей — не-

Зеленський постійно потрапляє в залежність
від когось, стає заручником більш спритних
гравців, а часто ще й мішенню для критики за
те, до чого, можливо, і не причетний
заперечного свідчення «правильності» її політики, що вимірюється в
більш як восьми сотнях померлих за
добу українців.
Відмотати таке «досягнення» Володимиру Олександровичу буде ой
як нелегко, тим паче, що це, хоч як це
дивно, лише початок шоу. У гру ще не
вступила ціла збірна негативних процесів, запущених самим президентом
та його оточенням, які здатні остаточно розірвати на шматки його рейтинг.
Ідеться про: неприкриті корупційні
скандали, що їх «слуги» наплодили
чимало, починаючи з офшорів самого Зеленського та закінчуючи незрозумілим швидким збагаченням його
депутатів; спровоковану урядовцями (свідомо чи через профнепридатність) енергетичну кризу й обвал
економіки, який потягнув за собою

посильним тягарем для суспільства, і
став початком кінця найвеличнішого
лідера сучасності. Посипалися зліплені нашвидкуруч конструкції, дали
збій домовленості й укладені пакти
про ненапад, а ініціативи президента
почали ретельно просіювати через
сито недовіри не лише його опоненти, а й прихильники. Але найголовніше — табір Зеленського покидають
його колишні соратники, конфлікти
переходять у публічну площину, а самостійність і впливовість глави держави звужуються до непристойності.
Урешті виявилося, що головна
проблема Зеленського, навіть якщо
припустити, що він ішов у президенти зі щирими та чистими намірами (і
тими тридцятьма кумами, родичами, сценаристами та фанатами, яким
глава держави роздав посади), —

технічна неготовність до нової ролі.
Саме тому він постійно потрапляє в
залежність від когось, стає заручником більш спритних гравців, а часто
ще й мішенню для критики за те, до
чого, можливо, і не причетний. Очевидно, що таке становище не може
сприяти жодному зміцненню його
рейтингу. Натомість це сприяє просіданню, адже романтичний період
давно закінчився. І очевидно, що
таким хитким та непевним становищем президента обов’язково норовитимуть скористатися ті, хто матиме таку можливість.
Скажімо, поки президент мріяв, як боротиметься з олігархами,
зважував, ставити Ірину Верещук
міністеркою оборони чи все-таки міністеркою реінтеграції окупованих
територій, та думав, чи варто позбавляти колишнього приятеля Дмитра
Разумкова депутатського мандата,
керівник його офісу Андрій Єрмак
вийшов нарешті з тіні хоч як це дивно, спробував приміряти президентську роль на себе. Принаймні його
публічна дипломатична активність
вельми на це схожа: поспілкувався із
заступницею державного секретаря
США з політичних справ Вікторією
Нуланд, злітав до Вашингтона, де зустрівся з радником американського
президента з питань національної
безпеки Джейкобом Салліваном, та
поговорив із віцепрем’єр-міністром
— міністеркою фінансів Канади
Христею Фріланд. Які саме питання
розв’язував і про що вів перемовини з цими шанованими іноземцями,
на жаль, у пресрелізах на офіційній
сторінці глави держави не повідомляють. Проте в оточенні президента
ходять уперті чутки, що принаймні
до столиці США Єрмак літав не лише
з ввічливості, а й із метою вмовити
американських партнерів трохи втихомирити свою критику щодо українського лідера, в обмін пообіцявши
переконати Зеленського довести до
успішного фіналу судову реформу,
на чому у Вашингтоні вельми наполягають.
Якщо бути відвертим, то те, чи
вдалося Андрію Борисовичу одне
та інше, не так уже й важливо. Принаймні тепер точно зрозуміло:
коли Володимиру Олександровичу
остаточно набридне бути главою
держави, країна не залишиться без
нагляду. І в цьому контексті набагато цікавіше було б дізнатися, які ще
функції та обов’язки за главу держави виконує глава його офісу й чи
справді чутки про те, що Андрій Єрмак замкнув на собі більшість важливих питань, якими мав би опікуватися глава держави, є лише чутками,
чи все ж наближені до правди; відповідно — чи не є нинішня поведінка
та політика президента результатом
творчості саме пана Андрія й чим це
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може загрожувати країні. Давня легенда, запущена ще в часи раннього
Зеленського, про те, що Володимир
Олександрович достатньо самостійна фігура й особисто ухвалює рішення після того, як вивчить питання та
почує різні думки, все менше видається правдоподібною.
Принаймні нардеп Гео Лерос, який
колись був радником Зеленського,
а нині один із найбільших критиків в
ефірі «5 каналу», якось заявив: «На ухвалення рішень у Зеленського лише
одна людина сьогодні впливає — це
Андрій Єрмак. Це не зовсім «сірий
кардинал». Думаю, багато рішень —
що показує абсолютну слабкість президента — за нього ухвалює Єрмак
і деякі події та дії в країні курує безпосередньо Єрмак. Тому Зеленський
має смішний вигляд. Він смішний
диктатор, коли за нього роль президента грає Андрій Єрмак».
Урешті, Леросу, мабуть, можна й
не довіряти, пам’ятаючи, які жести
він дозволив собі вжити нещодавно
в розмові з президентом. Та й демонізувати Єрмака, очевидно, також не
варто. Але на несамостійність Володимира Олександровича вказують
ще й інші обставини. Скажімо, його
залежність від олігархів, із якими він
начебто має намір поборотися. Чого
тільки варта дружба з Ігорем Валерійовичем, чия підтримка відіграла
ключову роль у тому, що Зеленський
став президентом, а тепер усіляко
покриває свого благодійника від зазіхань недоброзичливців. Або співпраця його офісу з людьми з вінтажної
колекції втікача Віктора Януковича,
такими як Андрій Портнов чи Сергій
Льовочкін, та наявність у президентській команді їхнього прямого представника Олега Татарова.
Утім, схоже, що навіть олігархи,
із якими Зеленський чи то бореться, чи то дружить, уже не сприймають його за самостійного гравця й
тим паче не враховують серйозно
його президентські амбіції. Ідеться
не лише про найбагатшого олігарха
Ріната Ахметова, який почав відверто розкладати яйця в різні кошики.
Поява в парламенті свіжої депутатської групи Разумкова — прозорий
на це натяк. Навіть Коломойський,
під чиїм патронатом начебто перебуває Зеленський, за певних обставин
може становити для президента небезпеку. Принаймні фракція «Слуги
народу» (як заявив її голова Давид
Арахамія) нібито не збирається підтримувати відставку міністра культури Олександра Ткаченка, який написав заяву через непорозуміння з
головою президентського офісу, щоб
зайвий раз не дратувати олігарха та
не втратити доступ до його медійних
платформ. Урешті, певна активізація
відбувається на всіх фронтах та в усіх
напрямах, але влада ще не достатньо
ослаблена, щоб її атакувати в лоб,
і це багато хто розуміє. Та й підстав
для цього поки що, відверто кажучи,
недостатньо. Спроба на цьому тлі
відновити до себе прихильність символічною тисячею лише підкреслює
вразливість становища глави держави. Не варто й сумніватися, що такий
піар-хід ніяк не додасть йому фанатів,
адже станом на сьогодні Володимир
Олександрович перетнув свою точку неповернення і, як колись Петро
Порошенко, почав збирати на себе
увесь негатив за умовчанням.
Фото: Український Тиждень
Автор: Роман Малко
Джерело: Український Тиждень
(https://tyzhden.ua/Politics/253659)
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BOHDAN BILAS D.D.S.
Приймає пацієнтів в
Українській околиці з 1981 року

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

773-278-8380
0

БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ

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

е, що британська газета
The Mirror повідомила
про готовність Великобританії
надіслати в Україну 600 спецпризначенців, є потужним кроком
сучасної війни. Тобто якщо це
лише намір або навіть свідомий
фейк, то все одно досить потужний крок на випередження та
вдалий хід», – так прокоментував
автору повідомлення іноземного
видання можновладний представник українських спецслужб.
Показово, що вже через кілька
днів міністр оборони Швеції Петер
Хультквіст заявив про готовність відправити шведських військовослужбовців до України. Тож якщо західні
партнери трансформують свої наміри в реальні дії, це може стати початком нової епохи.

Тренування шведської армії в
гавані Вісбю на острові Готланд

Зрозуміло, що гра британців і
шведів на випередження, навіть
оминаючи США, засвідчує усвідомлення небезпеки та й той факт, що
ворожа Росія ближча до Лондона чи
Стокгольма, ніж до Вашингтона.А ще
це свідчення втрати віри в лідерство
США, легковажно втрачене непередбачуваним Трампом і не відновлене його наступником. Але – і
це, можливо, найголовніше – дуже
тонка робота з психікою Путіна, яку
в Лондоні ретельно вивчили.
Йдеться про особливості сприйняття світу хазяїном Кремля. Захоплений вивченням можливостей
викривлення історії, Путін не міг не
читати Нікколо Макіавеллі. Зокрема, про те, що «сильний, але несмертельний удар означає смерть
для того, хто його наніс». Путін жити
хоче. Удар розраховувати навчився.
Його психіку цілком розкривають
два історичні епізоди. Перший – захоплення Криму, на що він наважився після ретельної перевірки, що
удару у відповідь не буде. Другий –
нервове натискання на гальма після
збиття турецькою ППО російського
літака Су-24 в листопаді 2015 року.
Тільки-но перезрілий кадебешник
отримує належну відповідь, одразу
згадує про обережність і відкочується назад. Це в нашій справі має виняткове значення.

Політичні розклади і
символіка 2022 року
Уважні спостерігачі за творенням
сучасної історії переконують, що наступний рік має особливе значення
для Путіна, який мріє про історичну місію. 30 грудня 1922 року було
утворено Союз Радянських Соціалістичних Республік. Та й самому кремлівському диктаторові виповниться
70 років – вік, що вимагає підбиття
підсумків.
З яким політичним розкладом
сил хазяїн Кремля підходить до кінця 2021 року?
По-перше, він утворив і підтримує надзвичайно високий рівень не-

ПОЛІТИКА

Думки про війну,
або де ми ховаємо наші ікла

безпеки для України та щонайменше
країн Центральної і Східної Європи.
Остаточно приборкав Білорусь і
може розраховувати на те, що режим Лукашенка втягнеться в будьякий сценарій війни, яку запропонує Росія. Жорстка вертикаль влади
дозволяє РФ приймати й оперативно реалізовувати рішення. Тоді як
консенсус НАТО здається втраченим
і залишилася тільки двостороння
активність. Тож момент наступу для
Росії зараз є досить вдалим. Правда
в тому, що сьогодні НАТО найслабший за всю свою історію.
З іншого боку, багато хто каже
про формування нових, більш компактних і мотивованих союзів. І, наприклад, зміцнення співробітництва
України, Великобританії і США, та
й не виключено, що вже й Швеції,
створює контури майбутньої антипутінської коаліції. Тому варто активно працювати з країнами Заходу
– вони мають усвідомити, що Україна є частиною не проблеми, а її вирішення.
Тимчасові контингенти американських військ, як це нині в Польщі, дуже бажані. Гадаю, можливість
тісної співпраці між Об’єднаним комітетом начальників штабів США та
Генеральним штабом ЗСУ є цілком
реальною – у галузі оперативного
отримання розвідувальної інформації. Ще більш важливою є перспектива розгортання на території України
оборонних об’єктів, наприклад, національної системи ПРО США. Не зайве сьогодні було б повернутися до
пропозиції спільного виробництва
у Дніпрі ракет-мішеней для НПРО
США. До речі, розроблена у Дніпрі
найпотужніша у світі ракета «Сатана» досі на бойовому чергуванні в
ПКС РФ.

Військовий важіль Кремля і
можливість його застосування
Росія повністю готова до масштабної війни.
Найбільш вірогідними українські
військові називають два сценарії.
За першим, війна може розгорнутися з прикордонного конфлікту в
Білорусі. Тут можливі диверсії, прикордонні заворушення. Усе, що вписується в шаблон кадебістської школи – зробити все чужими руками.
Інший, ще більш привабливий
сценарій для Путіна – організація
внутрішніх заворушень. Тоді і зміна
влади виглядатиме досить органічною.
Отже, Путін шукає момент послаблення в Україні. Якщо такий момент
настане, то він, безумовно, скористається ним – якщо не очікуватиметься потужного спротиву. Вірогідність
такого ходу дуже висока.

Момент може настати будь-коли. Чому? Тому що маневри біля
кордонів і гра збройними м’язами є
більше психологічними тиском, ніж
підготовкою до реальної війни. Війна якщо прийде, то не з кордонів.
Автору довелося бути свідком захоплення Вільнюса 1991 року, коли
створений під Йонавою батальйон
десантників демонстративно завантажував зброю в бойові машини,
на Вільнюс здалеку кинули псковську повітряно-десантну дивізію.
Такі традиції, а рука Москви справді
довга. Ракети, літаки й вертольоти,
потужність Чорноморського флоту і відданість режиму Лукашенка,
звісно, підбадьорюють Путіна. Але
є речі, які його лякають до смерті.
Наприклад, «Правий сектор» – не як
організація, а збірне поняття, що демонструє здатність української нації
до боротьби.
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Варто попіклуватися про насичення Військ територіальної оборони
легкими озброєннями – від легких
мінометів до ПТРК, бажано на колісній базі. Такі автономні підрозділи
здатні розмити поняття поля бою
та лінії фронту, зокрема, завдавати
ударів противнику з будь-якого місця, включно із захопленої ворогом
території.
Щодо підготовки до прикордонного конфлікту, то варто забезпечити можливості для застосування
різних силових структур, спеціально
підготовлених підрозділів Нацгвардії, поліції, прикордонників і, звісно,
Сил спеціальних операцій ЗСУ. На
жаль, влада не прислухалася до численних заяв експертів про необхідність прийняти закон про приватні
військові компанії та формувати під
наглядом держави такі структури.
Тож нині рекомендація може полягати в тому, щоб створювати парамілітарні угруповання на базі структур
територіальної оборони, забезпечених стрілецькою зброєю, гранатометами, гранатами.
Не варто недооцінювати довжину кремлівської руки, але не варто її
й переоцінювати. Слід просто готуватися до війни. Серйозно. Усім.
Ще один аспект – посилення контррозвідувального режиму, хоча б у
прикордонних областях та у вузлових місцях з критичною інфраструктурою. Останнє особливо стосується
Харківської та частково Сумської й
Полтавської областей.
Усвідомлення занадто високої
ціни війни з Україною для путінського Кремля є найкращим запобіжником.

Уроки на майбутнє

Є ще один вагомий нюанс: Путін
може наважитися на удар, якщо буде
впевнений, що гейм виявиться коротким. Спробуймо це запам’ятати.

Український шлях: можливі кроки
Звісно, Україна багато чого втратила за ці роки. Зокрема, виявилася
нездатною здійснити раціональне
переозброєння – з прицілом на нинішню, сучасну війну. Роками зволікала з розвитком системи територіальної оборони. Не придушила до
кінця агентурні мережі РФ усередині
власних гілок влади та безпекових
відомств.
Однак багато чого й досягла. Зокрема, попри неоднорідність суспільства, готовність жити в ритмі
Москви демонструє виразна меншість. А народжена в часи незалежності молодь готова до збройного
опору Росії, у якій бачить найбільшого ворога для свого майбутнього.
Сьогодні «Правий сектор» України
– це понад 300 тисяч ветеранів АТО
та ООС, а їхні бойові навички можуть
створити такі втрати серед переважно необстріляних російських вояків,
що Кремль отримає ефект «строкатої стрічки» з відомого оповідання
Артура Конан Дойла.
Вагомим аргументом може стати
вчасна підготовка структур територіальної оборони. Закон про національний спротив вже ухвалено, і ми
маємо його чимось наповнювати.

Лише здатність застосовувати
силу є головною передумовою виживання та розвитку України.
В Україні вже змінилося військове керівництво, і воно більш підготовлене до належної відповіді, ніж
попереднє. Доказом цього стало
бойове застосування безпілотника
«Байрактар».
Путін пришвидшує ситуацію зі
свого боку, тому що розуміє: мине
ще трохи часу – і Україна вийде із
зони своєї вразливості.
Україна мусить переглянути
плани переозброєння, тому що
оптимальний і розумний шлях передбачає акценти на тактичних і
оперативно-тактичних системах, які
зроблять підрозділи максимально
автономними й автоматизованими.
Автоматизація та роботизація та тлі
форсованих розробок ракетного
щита мають стати доктриною Києва.
Нам потрібно близько п’яти років,
щоб вийти із зони небезпеки масштабної війни від ворожої Росії. Але

для цього треба збільшити бюджет
на переозброєння хоча б утричі. Зубів для впевненого та ефективного
протистояння недостатньо – потрібні гострі ікла.
Фото: Lb.ua
Автор: Валентин Бадрак
Джерело: Лівий Берег (https://lb.ua/
news/2021/11/18/498891.html)
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ЗАЩЕМЛЕННЯ – КОМПРЕСІЯ – БІЛЬ…
ДЕКОМПРЕСІЯ – ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛІ!

МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ!!!

Comprehensive
Rehabilitation Clinic

АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО, M.D.
СТЕНОЗ?

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

ГОЛОВНА БІЛЬ,
ЗАПАМОРОЧЕННЯ?

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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Віктор Вовк, асоційований
член Римського клубу:

«Від ковбойської
економіки слід
перейти до економіки
космічного корабля»
Р

имський клуб – один з найвідоміших у світі інтелектуальних майданчиків, титуловані
члени якого – це колишні підприємці, фінансисти, мислителі,
науковці, переважно в сфері
точних наук – автори серйозних
експертних доповідей, які містять
прогнози розвитку людства.

В кінці 2017 року Римський клуб
представив нову доповідь «Come
On! Капіталізм, короткозорість, населення та руйнування планети»,
присвячений власному 50-річному
ювілею. Ми вирішили поговорити
про неї та роботу клубу з одним із
двох засновників його Українського
відділення (ще одним був покійний
Богдан Гаврилишин) – асоційованим членом Римського клубу, кандидатом фізико-математичних наук,
автором 15 наукових робіт в галузі
теоретичної і математичної фізики,
народним депутатом України Віктором Вовком.
На його робочому столі лежать
попередні доповіді, видані державною мовою. Віктор Іванович приніс
на зустріч примірник англомовного
варіанту останнього доробку (оригінал написаний німецькою), виданий
поки що тільки для членів клубу. В
книзі багато закладок, він часто відкриває її, охоче підтверджуючи свої
слова графіками, а деколи надиктовує цитати, одразу перекладаючи
їх на українську. Воістину, науковий
пошук такий самий захопливий, як і
пригодницький роман.

ПЕРША ДОПОВІДЬ БУЛА
ШОКОМ ДЛЯ УРЯДІВ ТА ООН
– Вікторе Івановичу, у нашому
суспільстві не склалася традиція
обговорювати доповіді Римського клубу, ми дуже занурені у свої
місцеві проблеми. Але хотілося б
спробувати подивитися разом
із вами в майбутнє. Які головні
тренди в останній доповіді «Come
On!»?
– Остання ювілейна доповідь
Римського клубу є продовженням
інтелектуальних зусиль, які здійснюють члени клубу протягом вже
50 років. Нагадаю, Римський клуб
виник у 1968 році з ініціативи видатного італійського підприємця Ауреліо Печчеї – промисловця, який мав

довгостроковий погляд на розвиток
людства: куди воно йде, які моделі
розвитку реалізуються людством на
планеті, які будуть можливі позитиви й негативи, і які корективи необхідно взагалі вносити в поведінку
людей, якщо людство хоче вижити,
щоб розвиток був сталий (тобто збалансований і безперервний). І тому
концепція клубу «Сталий розвиток»
віддзеркалює ідею довгострокової
підтримки, балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь.
Саме таке спільне бачення визначило формування цієї організації.
Організації, члени якого дійшли
розуміння, що людство перейшло,
умовно кажучи, від моделі порожнього світу до моделі повного світу.
Оці поняття – «порожній світ» і
«повний світ», які часто зустрічаються й у ювілейній доповіді, – є базовими.
– Що таке повний та порожній
світ?
– Порожній світ, якщо спрощено
– світ із багатим ресурсом і ще не відомими територіями. Світ, у котрому
масштаб діяльності людей і людської
цивілізації у фізичному вимірі був
значний менший, аніж фізичні показники нашого середовища проживання, яким є планета Земля. Сьогоднішнє суспільство фактично досягло
меж фізичних можливостей – наш
світ уже заповнений. І тому ресурси
слід використовувати по-іншому.

мим переробляти всі відходи, які на
цьому кораблі – для того, щоб використовувати їх надалі.
Фактично дві такі крайні моделі. У
цьому розумінні ми можемо говорити, що ми вже наблизилися до економіки космічного корабля, яким є
Земля. Тож ми повинні замислюватися про всі фізичні обмеження, які
маємо на планеті.
І далі виникає питання: а які ж моделі реалізуються на сьогодні? І це ті
питання, які Римський клуб поставив
ще в 1972 році, зробивши доповідь
«Межі зростання». Вона вийшла накладом 12 мільйонів примірників і
перекладена більш як на 30 мов. У
2005 році вийшло перевидання цієї
книги – “Межі зростання: 30 років потому”. В цьому році Українська асоціація видасть її українською мовою.
Автори цієї доповіді використали
найпотужніші на той час комп’ютери
для математичного аналізу процесів
розвитку людства на найближчі сто
років за допомогою моделювання та
системного аналізу. Це моделювання показало шокуючі тоді для ООН,
для багатьох урядів прогнози. Бо
воно показало наступні моделі розвитку. До 2000 року триває зростання виробництва товарів і послуг,
тобто економічної діяльності. Це
зростання всіх фізичних вимірів і параметрів розвитку людства. А далі –
передбачення, що на людство чекає
обвал. Це саме те дослідження, яке
президент Рейган згадував в одно-

Акцент виключно на приватних інтересах
руйнує те, що в нас є спільного –
атмосферу, океани, надра
ІІдею порожнього і наповненого
світу висунув за два роки до створення Римського клубу видатний
американський економіст, соціолог,
інтелектуал, філософ Кеннет Боулдінг. Він – один із засновників і самої
теорії системного підходу. У своїй
книжці «Економіка переходу до космічного корабля Земля» він зробив
цікаве порівняння. Казав, що існує
економіка ковбоїв у прерії і економіка космонавта на космічному кораблі. Ковбой прерії може не дбати
про обмеженість ресурсу. Не дбати
про переробку власних відходів, не
думати про ресурси, які потрібні для
його стада чи про розміри плантацій. Це модель, коли всі ті ресурси,
які споживаються, і можливість викидати відходи – не обмежені.
Можемо говорити, що ми вже наблизилися до економіки космічного
корабля, яким є Земля - ми повинні
замислюватися про всі фізичні обмеження, які маємо на планеті
І зовсім інша ситуація, коли космонавти перебувають на кораблі.
Їм потрібен повний замкнений цикл
усього. Все самим вирощувати, са-

му зіі своїх
його як
ї виступів.
і ЗЗгадав й
представник ринкового фундаменталізму, критикуючи прогнози.
Доповіді Римського клубу привернули величезну увагу в світі. Вже
не тільки вчених, інтелектуалів, а й
політиків у різних країнах, і призвели до того, що ця тематика потрапила до Організації Об’єднаних Націй,
саме завдяки цьому виникла ідеологія сталого розвитку.
У 1992 році був проведений перший саміт ООН з питань сталого розвитку – якраз це перший саміт ООН, в
якому брала участь незалежна українська делегація в Ріо-де-Жанейро
на чолі з тоді головою Верховної
Ради Іваном Плющем. Тобто, Україна
як держава почала цими питаннями
перейматися, починаючи з першого
року після своєї незалежності. Відтоді відповідний оонівський саміт відбувається кожні п’ять років.
– Доповідь містить цікаві ідеї
про те, що слід запровадити нове
просвітництво. Що таке нове
просвітництво?
– Неможливо сказати про нове
просвітництво, не уточнивши саме

поняття та період доби Просвітництва. Бурхливий розвиток людства
відбувся в останні 250 років, чисельність населення на планеті зросла
майже у десять разів. Це відбулося
завдяки тому, що людство перейшло
на шлях науково-технічного прогресу.
В основі науково-технічного прогресу знаходяться ідеї та наукові,
економічні моделі, які виникли у 18
столітті в епоху просвітництва. Відомими його діячами були той же Адам
Сміт, Ісак Ньютон, Декарт і ціла низка
інших європейських мислителів, які
власне започаткували епоху просвітництва, яка лежить в основі нашого сьогоднішнього світобачення
і світогляду.
У чому була суть? Людина була
відокремлена від абсолютистської
держави і від церкви. Було проголошено верховенство розуму, раціоналізму, свободи окремої людини. Держава стала розглядатися як
сукупність вільних і відповідальних
громадян. Виник індивідуалізм, економічний прагматизм, підприємництво в сучасному розумінні цього
слова – як реалізація підприємницької ініціативи і свободи окремої людини. І взагалі, економіка почала
розглядатися завдяки Адаму Сміту
як сукупність економічної діяльності
окремих економічних агентів, якими
є кожна окрема людина, яка переслідує кожна свій економічний інтерес.
Але при цьому всьому на виході ми
маємо спільне благо, розвиток суспільства.
Це, власне кажучи, досить таки
механістичне уявлення, яке лежить
в основі сучасного економічного
бачення і економічної теорії. Всі ідеї,
завдяки яким людство почало прогресувати в сучасне людство, вони
були закладені, по суті, в другій половині 18 століття. І ми знаємо це як
епоху просвітництва.
Як я вже наголошував, у той час, з
точки зору фізичних параметрів, ми
жили в епоху порожнього практично світу. Тоді, в тому числі європейці,
мали великий простір для експансії
– в Америку, Канаду, Нову Зеландію,
Австралію, США, які починалися з 13
невеличких штатів на березі Атлантичного океану.
У 20 столітті почалася епоха так
званої неоліберальної глобалізації,
підходи якої стали домінуючими в
усьому світі. Водночас, це призвело
до проблем, які зараз ми починаємо усвідомлювати все більше. Ми
вичерпуємо фізичні межі планети
і, розвиваючись далі, утикаємося в
обмеження, що їх накладає на нас
планета. І тому необхідно світоглядне переосмислення самої ідеї розвитку. Від розвитку на постійному
зростанні чисельних показників ми
Продовження на стор. 18
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Але в моделі Адама Сміта є два на в 1989 році, став «Індекс сталого
повинні перейти до розвитку за рахунок якісних показників. Щоб наш обмежуючих чинника для ринку. економічного добробуту».
– Він використовується вже?
розвиток будувався вже на якісних Одним таким чинником є верховен– Використовується в деяких
змінах з мінімізацією ресурсної бази, ство права, тобто закон. А другим є
з мінімізацією тих відходів, які ми мораль і моральні обмеження. Два країнах, і не так давно на його базі
викидаємо назовні. І тому виникає важливих обмежуючих чинника его- був розроблений так званий GPI –
питання про нове просвітництво. Це їстичного ринку – право і мораль. І Genuine Progress Indicator, у перекланове переосмислення цінностей, на- тому теж тут мова йде про те, що не- ді з англійської мови це – Індикатор
обхідним є новий баланс із релігією, справжнього прогресу, де враховані
укових та економічних моделей.
– Нове просвітництво, яке ре- як із джерелом певних моральних
принципів і обмежень на егоїстичдагує старе просвітництво...
– Базовою ідеєю нового просвіт- ного індивіда.
– У церковного відродження є
ництва є ідея балансу. Ми переходимо від лінійної експансії в усьому шанс?
- У релігійного. Не обов’язково
– до балансу. Баланс між людиною і
природою, баланс між короткотер- релігійна практика повинна бути
міновим і довготерміновими зада- пов’язана із церквою. Важливою є
чами. Ми повинні, задовольняючи функція, яку відіграє релігія саме
потреби нинішніх поколінь людей, як джерело моральних цінностей,
пам’ятати, що за нами прийдуть на- стримуючих, обмежуючих чинників.
У цьому сенсі стоїть питання
ступні покоління. Баланс між швидкістю і стабільністю. Ми живемо у про Нове Просвітництво, тобто про
світі, де все дуже швидко змінюєть- нове світоглядне осмислення, нову
ся. Водночас, це, насправді, не дуже філософію для подальшого розвитдобре, тому що для такого довготри- ку людства в умовах цього повного
валого розвитку людства повинні світу та всіх проблем, пов’язаних
бути речі, які є стабільними. Баланс саме з новим станом, в якому знаходиться людська цивілізація. Це лише
між приватним і публічним.
Просвітництво 18 століття поста- одна частина доповіді. Але доповідь
вило на перше місце приватне, інди- включає й інші аспекти та питання,
відуальну людину і її потреби, права, наприклад – як вимірювати економожливості й т.д. Зараз ми розуміємо, мічний добробут.
– До речі, про показники. Наприщо акцент виключно на приватних
правах і інтересах руйнує багато що клад, ваші колеги Римського клубу не тільки чинники, що йдуть у плюс,
в так званих commons (в перекладі пишуть, що цифри ВВП вже не є а й ті речі, які йдуть у мінус.
Що слід додавати в сьогоднішній
– спільне – авт.). Commons, це ті речі, показником добробуту держави.
– А що таке ВВП? Це валовий вну- показник? Наприклад, уся та робота,
які належать всім. Commons – атмострішній продукт. Цей показник ви- яка здійснюється в рамках домогосфера Землі, океани, річки, надра.
Якщо акцент робити виключно на ник у 30-х роках у США для вимірю- подарств удома. Втім, із нього треба
свободі індивідума і на приватному вання суто економічної діяльності. відмінусовувати втрати, які ми маєінтересі, то це веде до довгостро- Він ніколи не створювався як показ- мо за рахунок цього зростання. Накового стратегічного руйнування ник благополуччя. Він не враховує приклад – злочинність, безробіття.
оцього commons, тобто – того, що соціальних та екологічних аспектів. Або втрату сільськогосподарських
Бо не вся економічна діяльність несе земель, втрати, пов’язані із забрудналежить усьому людству.
ненням води чи повітря і т.д.
Так само мова йде про баланс між добробут.
Індекс справжнього
жінками і чоловіками.
прогресу підрахований
Ми звикли жити в циСільське господарство - це не просто
для 17-ти найбільш розвілізації, де домінували
прибуткова економічна діяльність,
винених країн світу. І в
чоловіки. Зараз ми рокнизі є цікавий графік
зуміємо, що необхідце спосіб життя на землі
розвитку ВВП та Індексу
ний баланс чоловічого
справжнього
розвиті жіночого начала. Теж
Наприклад, ми витрачали велику ку. Якщо з 1950 року ВВП та Індекс
– не впадаючи в іншу крайність, бо
фемінізм – це, певно, протилежна частину нашої економічної діяльно- справжнього прогресу паралельно
сті в 90-ті роки на подолання наслід- зростають, то вже приблизно з 70-го
крайність.
Баланс між рівністю і винагоро- ків аварії на ЧАЕС. Це вело до добро- року ВВП зростає, а реальний індекс
дою за якісь досягнення. Баланс між буту громадян? Ні. А в показник ВВП благополуччя людей з урахуванням
комплексних показників зупинився.
корективи вносило.
державою і релігією.
– Доповідь пише про сталий
Чи, наприклад, значна частина
РИНОК МАЮТЬ ОБМЕЖУВАТИ
ВВП в Радянському Союзі чи в тих розвиток сільського господарже Сполучених Штатах Америки – ства, члени клубу підтримують
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це економічна діяльність, пов’язана фермерський уклад. Як це кореспо– Кажуть, що доповідь пропо- зі створенням зброї, військовими ндується із ситуацією в Україні?
– До сільського господарства
нує нібито включити універсаль- навчаннями і т.д. Це діяльність, яка
ні релігійні принципи в міжнарод- має економічний вимір. Але вона не можна підходити двома підходами, і
це напряму стосується України. Можне законодавство? Таке звучало створює добробут.
А деякі види економічної діяль- на підходити з агроіндустріальних
чи це просто фантазії інтерпреності, навпаки, якщо розглядати з позицій – це підхід, який домінував у
таторів?
– Це фантазії інтерпретаторів. точки зору добробуту, – йдуть у мі- СРСР, певний час – у деяких країнах
Про що йдеться? Релігія в силу істо- нус. Наприклад, деякі речі ведуть до Заходу, в Латинській Америці, коли
ричних обставин є джерелом моралі виснаження природного капіталу. сільське господарство розглядалося
для багатьох людей. А повний відрив Ми можемо втрачати чисту воду,
від релігійних, а значить і моральних ліси, землі. Тобто, деякі види діПоказник росту ВВП
основ, який відбувся завдяки раціо- яльності, які з плюсом ідуть у
ніколи не створювався як
налізму, веде до деградації мораль- ВВП і ніби говорять про те, що це
ної основи життя людей. Це теж має є зростання, – насправді, з точки
показник благополуччя
зору благополуччя людей завдавкрай негативні наслідки.
Адам Сміт, який створив засади ють шкоди.
Тому ми повинні прагнути таких виключно як економічна діяльність,
нинішньої економічної теорії, був
моральним філософом і глибоко ві- показників, які враховували б не яка має приносити прибуток. Але в
руючою людиною. А знаєте, як він тільки формально економічну діяль- рамках ідеології сталого розвитку – і
ставив питання, коли вів свої дослі- ність, що виражається в монетарних на щастя це, до речі, розуміють давдження? Як егоїстично обумовлені показниках, а враховували б соці- но вже й у багатьох, особливо країнах Європейського Союзу – сільське
дії окремих індивідуумів призводять альні та екологічні аспекти і т.д.
І тому в нас виникла ідея створен- господарство розглядається як сподо common good, тобто до спільного
блага. І його видатний інтелектуаль- ня нових показників, які саме від- сіб життя на землі.
– Тобто або земля – це бізнес,
ний внесок полягає в тому, що він дзеркалювали б благополуччя. Тому
показав, що ринок як механізм, який окреме місце доповіді присвячене де бізнесмен має 300 тисяч гекузагальнює дії окремих індивідів, на альтернативним індикаторам. Пер- тарів у оренді, порожнє поле та
виході має спільне благо, як еконо- шим таким альтернативним індика- шикарні цифри експорту, або в
тором, ідея його була запропонова- цьому місці – десяток прекрасних
мічний добробут.
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сіл, хоча можливо менші цифри
експорту рапсу.
- Так. Що потрібно агроіндустріальній компанії? Їй потрібна прерія
без населених пунктів і величезні
поля, по яких пройдуть комбайни,
причому ці комбайнери взагалі тут
ніде не живуть, бо вони переходять
з одного поля на інше – це агроіндустріальний підхід.
- Колоніальний.
- Абсолютно вірно. У Європі такого й близько ніде немає. В Європі
зовсім інший підхід. Якщо ви злетите
на літаку в будь-якій частині Європи
в сонячний гарний день і подивитеся згори на землеустрій, ви побачите
десятки і сотні невеличких клаптиків
землі як окремих полів. Ви ніде не
побачите там величезних полів по
1000 га, тому що сільське господарство в європейській сталій традиції
– це є спосіб проживання людей на
землі.
Сталий розвиток взагалі будується на трьох стовпах – це економіка,
екологія і соціальна сфера. І сільське
господарство – це один із найбільш
таких яскравих прикладів важливості оцього балансу оцих трьох складових – економічної, соціальної й
екологічної. Зберігати екосистеми,
родючість грунтів, чистоту річок,
джерел і т.д. І в цьому суть так званого сталого сільського господарства.
Стале сільське господарство може
бути побудовано виключно на фермерських господарствах, де люди
проживають і працюють на своїй
землі.
Нам часто кажуть про ринок землі. На що я кажу: ми не проти ринку
землі, але давайте подивимося на
функціонування цього ринку в Європі. Наприклад, у Франції не продається земля як товар, там продається право працювати на землі. Ти не
можеш жити в місті і просто вкласти
гроші в землю, щоб потім через деякий час її перепродати. Там є спеціальні органи, які вирішують – кому
можна купити землю, відповідні комісії й т.д. І ти повинен мати досвід
або освіту, ти повинен мати здатність працювати на цій землі, жити
тут і, купуючи землю, ти насправді
купуєш право тут жити і працювати,
а не землю як товар.
Часто чуємо: «Якщо я можу продати свою квартиру, чому я не можу
продати вільно землю?» Чому? Та з
дуже простої причини – квартиру
можна збудувати, нових квартир
можна збудувати багато, можна одні
будинки знести, нові збудувати. Земля не виробляється, землі стільки,
скільки у нас є на планеті, скільки
дав її Бог, і тому земля не може бути
таким товаром, як будь-що інше.
Так, має бути ринок, але це має
бути ринок під фермерські господарства і під роботу на цій
землі. Тому, якщо говорити, наприклад, про ту фракцію, яку
я представляю – «Радикальна
партія Олега Ляшка» і нашу позицію, то я є автором ідеї щодо
внесення змін до Конституції,
аналогічно тому, як це є в конституціях багатьох інших держав, навіть
сусідньої з нами Польщі: це – що основою аграрного устрою України є
фермерське господарство.
Створимо ринок не для агрохолдингів, не для олігархів, не для тих,
хто захоче скупити, не для іноземців,
які захочуть скупити там, чи з Китаю,
а виключно для фермерів – для тих,
хто хоче обробляти, працювати на
Продовження на стор. 20
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АНАЛІТИКА
в світі, й знайти – як ми маємо
свої реформи адаптувати під
ці довгострокові цілі. Щоб у нашій політиці не домінували короткострокові цілі, а все-таки
знаходили собі місце і реалізацію оці довгострокові стратегічні бачення.
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цій землі. Ось, бачите, який зв’язок
навіть між, здавалося б, далекими
речами, як тези Римського клубу
про стале аграрне господарство і
розвитком нашої аграрної галузі.
– У нас тих, хто відстоює фермерство – завдяки старанням
великого аграрного капіталу – У НАС У ЦІНУ АТОМНОЇ
сприймають як міських божевіль- ЕНЕРГЕТИКИ НЕ
них.
- Римський клуб – це один із тих ВКЛЮЧЕНО ВИДАТКИ НА
центрів інтелектуальних у світі, який ДЕКОМІСІЮ РЕАКТОРІВ
протистоїть от цьому так званому
неолібералізму або ринковому фун– Повертаючись до доподаменталізму.
віді. Автори пророкують,
- Римський клуб багато ро- що до 2030 року світ може
ків попереджає, що цієї планети перейти до альтернативної
вистачить ненадовго, якщо ми енергетики. Чи не сумнівний
будемо її такими темпами спу- прогноз?
стошувати, так? Але чи є якийсь
– Ні, це лише одне з дослівідгук
фінансово-промислових джень, яке цитувалося в цій
груп, великого капіталу?
доповіді. Мова йде про те, що
– Ви маєте на увазі – в світі чи в ціна на цю відновлювальну
Україні?
енергетику дуже падає остан– І в світі, і в Україні.
нім часом і на сьогодні опусти– У світі перша реакція з боку ве- лася навіть нижче, ніж на атомликого бізнесу була різко негативна ну енергетику.
в 70-ті. Поступово ситуація поміня– Та ну! В Україні атомна енер- ціальному фонді, щоб накопичити
лася, значною мірою це пов’язано з гетика найдешевша, а альтерна- кошти в майбутньому на захоронентим, що цю тематику взяла на озбро- тивна – найдорожча.
ня цих радіоактивних відходів. Ви
єння ООН. Паризька угода щодо змі– Ви знаєте – чому в нас дешева знаєте, що робиться зараз у нас із
ни клімату – це теж один із резуль- атомна енергетика? Через те, що радіоактивними відходами від атомтатів того, що ця тематика починає у нас в ціну атомної енергетики не ної енергетики?
поступово проникати і в економічну включається те, що вже включається
– Ми відправляємо їх до Росії.
практику, що формує відповідний на Заході, а саме – витрати на подаль– Ми відправляємо в Росію випорядок денний у політиків.
шу декомісію атомних реакторів, які ключно для упаковки, невеличкої
Динамічно розвивається такий треба буде виводити з експлуатації, переробки – в переробленому і
альтернативний напрямок еконо- а найголовніше – не включається упакованому вигляді ми отримуємічної науки, як екологічна економі- ціна на майбутнє захоронення раді- мо ці радіоактивні відходи назад і
ка, але навколо цього йде боротьба. оактивних відходів, хоча є конвенція зберігаємо. Частково вони зберіВоно не так швидко, як хотілося б.
гаються на території Запорізької
МАГАТЕ.
Що стосується України,
атомної
електростанції,
то ми потрапили зразу в
частково – оце ми будуємо
Наша атомна енергетика дешева, сховище відпрацьованого
умови дикого капіталізму
бо не враховує майбутні витрати
– взагалі, дикого. З однієї
ядерного палива, так звакрайності – комуністичноний ЦСВЯП на території
на захоронення відходів
го світогляду – нас кинуло,
Чорнобильської зони. Але
за принципом маятника, в
це теж усього лише тимчапротилежну крайність – капіталізм
До речі, мій батько є одним із її сове зберігання – протягом кількох
джунглів. У капіталізм без будь-якого авторів, він багато років пропрацю- десятків років у спеціальних, так
нормального, належного і правово- вав у МАГАТЕ і був серед розробни- би мовити, контейнерах. А питанго регулювання і моральних обме- ків цієї конвенції про захоронення ня довгострокового захоронення є
жуючих чинників. Тому це дуже важ- радіоактивних відходів, якою перед- відкритим, і тому якраз у нас в ціну
лива робота – поширювати в Україні бачається, що кожна країна повинна на електроенергію, яка виробляєтьці передові світові ідеї, розказувати включати в ціну вироблення атомної ся на атомних станціях, на жаль, не
про світові тренди: що насправді від- енергії певний додатковий тариф, закладаються оці майбутні витрати
бувається, які дискусії відбуваються який має нагромаджуватися в спе- на виведення атомних станцій з екс-

плуатації і на таке довгострокове захоронення радіоактивних
відходів.
– І останнє питання. Завжди вважалося, що гуманітарії
– дармоїди, які заробляють
на здобутках технарів чи
представників точних наук.
Але, якщо читати доповіді
клубу, виходить, що без гуманітарного підходу, релігійних
людей світ не порятується.
Значить, ми, гуманітарії, реабілітовані, принаймні – в очах
науковців та діячів Римського
клубу?
– Безумовно (сміється). Але
я хотів би захистити гуманітаріїв. Вони стояли біля витоків
першого просвітництва. І окрім
морального філософа і чистого
гуманітарія Адама Сміта, якого
я вже згадував і якого беруть на
свої прапори неоліберали, були
інші філософи, які закладали основи просвітництва в 17-18 століттях – Вольтер, Локк, інші.
І сьогодні ми повертаємося
до розуміння необхідності гуманітарної складової – в сенсі традицій,
моралі, філософських і світоглядних
засад діяльності людства, яке би дозволяло людству процвітати ще протягом століть, тисячоліть.
Ми відмовляємося від редукціоністського підходу, коли все зводиться до науки, що побудована
виключно на такому аналітичному
підході – все описати точними цифрами. Цей підхід дав можливість
здійснити науково-технічний прогрес, досягти того рівня добробуту,
якого ми досягли, але він і призвів
до вузького бачення, до всіх тих проблем, які ми маємо сьогодні.
Тому ми повертаємося до інтегрального мислення або холістичного підходу, коли розглядаються всі
аспекти в їхньому взаємозв’язку – й
економічні, й соціальні, й екологічні, й технологічні, й гуманітарні і т. д.
Тільки поєднання всіх цих аспектів
дозволить нам бачити комплексну
картину, а значить – більш правильно
знайти шляхи подальшого розвитку.
Фото з вільних джерел
Спілкувалась Лана Самохвалова, Київ
Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.ua/
rubric-technology/2411426)

Україна і партнери проти винятків для Nord Stream 2
у європейських законах – Кулеба
Україна та партнери наполягають, що «Північний потік-2» має бути підпорядкований умовам
європейського законодавства попри зусилля російських лобістів та юристів.
Як повідомляє Укрінформ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі одного з телеканалів, передає Урядовий портал.
«Україна разом з низкою країн ЄС і Єврокомісією наполягає, що «Північний потік-2» має бути повністю підпорядкований не лише духу, але і літері
Третього енергетичного пакета ЄС. Ми працюємо
над тим, щоб Росії не вдалося перетворити «Північний потік-2» на північну зброю», - заявив Кулеба.
Міністр нагадав, що одним з факторів тиску,
який Росія здійснює на Євросоюз на декількох
фронтах гібридної війни, є сертифікація «Північного потоку-2».
«Північний потік-2» давно мав бути запущений
і запрацювати, але те, що він досі не працює, і ми
з ним боремося, це результат наших спільних зусиль. Ми разом з партнерами суттєво загальмували реалізацію цього проєкту і виграли багато часу
для кращих умов у протистоянні з Росією», - заявив
очільник МЗС.
За його словами, міграційна криза, військова
ескалація Російської Федерації вздовж кордону та
на тимчасово окупованих територіях, підвищені

рівні пропаганди Росії в ЄС і дії РФ щодо паралізації
«Нормандського формату» і Мінського процесу —
це все елементи однієї і тієї ж гри, спрямованої на
збільшення тиску на Євросоюз для поступок. Саме
таку позицію Україна доносила партнерам, і вони з
нею погоджуються.
«Ми бачимо зусилля юристів і лобістів РФ, які
намагаються знайти шпарини в європейському
законодавстві і створити якісь особливі умови для
«Північного потоку-2». Але ми наполягаємо, що виключень бути не має», — заявив Кулеба.
Глава МЗС нагадав, що Україна запропонувала
знижку на транзит російського газу, але для Росії
«Північний потік-2» є політичним, а не економічним проєктом.
«Північний потік-2» ніколи не був економічним
проєктом. Це безпековий проєкт з єдиною метою
— обійти Україну, прибрати один з факторів стримування агресії РФ», — зауважив Кулеба.
Міністр нагадав, що українська газотранспортна система була і залишається найбезпечнішим та
найнадійнішим шляхом транспортування газу з
Росії до Євросоюзу.
Як повідомляв Укрінформ, німецький регулятор
Bundesnetzagentur (BNetzA) призупинив процес
сертифікації Nord Stream 2 AG, а також задовольнив запит ТОВ «Оператор ГТС України» щодо участі

у цій процедурі. В результаті в РФ прийняли рішення створити дочірню компанію відповідно до норм
законодавства Німеччини, яка стане власником та
оператором німецької частини газопроводу.
Будівництво «Північного потоку-2» завершили
на початку вересня. Газопровід побудовано з РФ
до Німеччини в обхід України дном Балтійського
моря. Єдиним акціонером проєкту є «Газпром».
Між адміністрацією Президента США Джо Байдена та німецьким урядом Ангели Меркель укладено угоду щодо «Північного потоку-2», яка дозволяє добудову газопроводу в обмін на гарантії
безпеки Європи.
Після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною та США Україна ініціювала консультації
з Єврокомісією та Німеччиною щодо «Північного
потоку-2».
Джерело: Укрінформ (https://www.ukrinform.ua/rubricpolytics/3355000)
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искусії про якість математичної освіти в нашій країні
не вщухають уже кілька років
поспіль. Дровець у багаття підкидають результати як ЗНО, так і
міжнародного вимірювання PISA
2018 року, яке остаточно розвіяло
ілюзії про математичні традиції,
успадковані начебто ще з СРСР.
Загальний результат України
виявився посереднім. А ось рівень
математичної грамотності молодих українців — провальним.

Чи є у вас план, містере Фікс?
Отож у квітні 2019 року МОН
ухвалило рішення про обов’язкове
ЗНО з цього предмета, починаючи
з 2021-го, та проведення Року математики. Проте такі кроки навряд чи
можна вважати системними, адже
нагромаджуваного десятиліттями за
один рік не виправити.
Що стосується ЗНО: попри всю
повагу до цього інституту, не можуть
високі бали ставати самоціллю. Всі
заміри — це лише лінійка, що знімає
показники в якійсь одній площині,
і це лише цифри — без розуміння
мети й сенсу. Якщо ми хочемо щось
змінити, потрібні системні кроки.
Починати варто із запитання:
навіщо і яких обсягів та рівнів нам
потрібна математична грамотність.
Відповідь тут доволі банальна, і від
того не менш значуща. Санітарний
мінімум цивілізованої людини —
якими величинами їй потрібно оперувати в побуті, робочих ситуаціях
та суспільних взаємодіях. Це бюджет (від сімейного до державного), податки, відсотки банківських
вкладів чи кредитів, ну, звісно, вміння читати елементарні формули, що
описують ті або інші технології чи
продукти.
Тотальна цифровізація створює
додатковий вимір: для когось ІТ
ринок — добра кар’єрна нагода,
комусь доводиться взаємодіяти з
цифровими продуктами. І там, і там
потрібна математика. Але різних
рівнів і з різними фокусами уваги.
Тут уже, власне, починається диференціація. Якщо вас приваблює перспектива фахівця з великих даних
(Big Data) або машинного навчання
(Machine Learning), то вам доведеться опанувати математику досить ретельно. Але є специфіка: розуміння
основних математичних понять (по
«горизонталі») ви маєте поєднати
з глибоким розумінням баз даних і
статистики: нормальний розподіл,
міра центральної тенденції, ексцес,
дисперсія, тощо.
Вроджена травма української
системи освіти в тому, що знання математики вимагається від практично всіх учнів на доволі високому, за
світовими стандартами, рівні, і при
цьому до уваги не береться той факт,
що на заданому рівні математику на
«відмінно» можуть знати не більше
1% учнів. Вони й приносять «золото»
олімпіад та конкурсів, найвищі бали
ЗНО. Для решти же вивчення цього, безумовно важливого, предмета
стає покаранням.
У пошуках глибших відповідей
на питання про розвиток і значення математичної освіти Український
інститут майбутнього провів дискусію з участю науковців, освітян, підприємців. Основні тези зводяться
до того, що математика — це своєрідна гімнастика для мозку; спосіб
тренування критичного мислення,
аналітичних здібностей і вміння
ухвалювати конструктивні раціо-

Як урятувати викладання
математики в Україні
нальні рішення, що спираються на
дані. Другий резон: математична
грамотність лежить в основі формування наукового мислення. Для
нашої країни це важливо з погляду
залучення молодих людей у науку
як складову сучасної інноваційної
економіки, а також як підстава для
розміщення R&D підрозділів компаній світового рівня. А тому потрібно, щоб і учні могли прояснити для
себе ці резони, а головне — включити їх у мотивацію, амбіції та завзяття. Як?
Дослідивши досвід Естонії, Сінгапуру, Японії та інших країн, яким вдається досягати високих результатів у
математиці, експерти Українського
інституту майбутнього виявили два
наскрізних принципи, котрі простежуються в кожній з успішних освітніх
систем.
Перший: система підтримки учнів, у яких виявляють пробіли в базових знаннях математики. Таких учнів не поспішають карати оцінками,
натомість проводять із ними додаткові заняття. Зазвичай для цього в
розкладі та навантаженні педагога є
маневрений час.
Другий: програми (курікулум)
будуються так, щоб дати глибше розуміння меншого обсягу інформації.
Відтак вони містять більше практичної складової, ніж теоретичної. Такі
підходи демонструють необхідність
математики для життя. Саме на ці
прогресивні методики й орієнтуються розробники тестів, які використовують у PISA.
Перенесення моделей згаданих
країн чи їх елементів на українські
реалії не дасть життєздатного й стійкого результату. Їм відповідають свої
культурні, економічні та історичні
передумови, які неможливо відтворити. Наприклад, Естонія значно
менша від України й набагато консолідованіша. Історично — це протестантська країна, в якій завжди цінувалися знання та праця. Перший
університет для вчителів тут відкрито 1864 року. Сінгапур — по суті,
місто-країна, ще компактніша за Естонію, що успадкувала від часів протекторату Великої Британії систему
її освіти та права. Нинішні інститути і рівень їх дієвості є результатом
авторитарного правління Лі Куан
Ю, який користувався величезною
довірою громадян. Усі ці обставини
з різних причин неможливі й недоречні в Україні.
Для того, щоб забезпечити сталу
якість математичної освіти, нам слід
готуватися до марафону.

Потрібна довгострокова
програма розвитку
математичної компетентності
Її пріоритети мають стати результатом дискусій, консенсусу ключових зацікавлених сторін і спиратися
на дані.
Але одну складову зазначеної
програми можна означити вже тепер: варто заснувати Фонд розвитку математики. Ця інституція має
акумулювати кошти для досліджень,
розробок, реалізації пілотних проєктів, стипендій та інших форм цільових заохочень. І, звісно, регулярно забезпечувати його ресурсами.
Програма обов’язково має включати комплекс заходів із підвищення кваліфікації вчителів. Окреме
завдання полягає в роботі з переконаннями тих, хто зараз викладає
математику в школах. Необхідно виявити переконання, які заважають
педагогам знайти контакт із учнями,
або додати годин на вивчення математики. Та основну увагу варто зосередити на передачі дійових інструментів викладання, підкріплених
відповідними дидактичними матеріалами і технологіями.
Але що можна зробити вже тепер, не чекаючи, поки до системних
кроків дозріють посадовці (якщо це,
звісно, колись станеться)? Вивчення досвіду розвитку системи освіти
країн, котрі посідають чільні позиції
в PISA, а також успішних практик, які
дають добрі результати в окремих
українських школах, дозволяє сформулювати певні орієнтири для педагогів та батьків.
Потрібно впроваджувати активні
методи навчання для розвитку дослідницької поведінки учнів. Активні методи, на противагу нинішнім,
що передбачають пасивне сприйняття та відтворення матеріалу, мають стати нормою. Дослідницька
поведінка формується на основі
природних для дітей допитливості
та задоволення від процесу пізнання. Для молодших школярів потрібно поєднувати опанування базових
складових математики з фізичним
рухом. Наприклад, виміряти ширину і довжину коридору з допомогою
рулетки й висловити припущення,
скількома стрибками можна подолати відстань від стіни до стіни.
Провести експеримент, зафіксувати результати, порівняти їх із тим,
що вийшло в інших учнів. У моделі
дослідницького підходу вчитель не
дає нову для учнів інформацію в готовому вигляді, а підводить учнів до
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виведення її з допомогою навчально-пізнавальної діяльності.
Інтеграцію предметів закладено в
Державний стандарт базової школи.
Цей підхід дає змогу розвивати дослідницьку поведінку і навички найпродуктивнішим чином. І йдеться не
лише про інтеграцію уроків математики з інформатикою чи фізикою, а й
про комбінацію занять з математики,
історії та літератури. Наприклад, це
можуть бути завдання після ознайомлення з певним історичним матеріалом та біографіями скласти графіки,
таблиці, сформулювати дослідницькі
запитання і провести розрахунки.
Мейкерство — це створення чогось власноруч. Доцільно замінювати
традиційні уроки праці мейкерством
та інтегрувати цей предмет із математикою, фізикою, інформатикою.
Під час вивчення стереометрії
можна пропонувати учням створювати різноманітні комбінації фігур
у програмах для 3D-принтингу. Для
того, щоб надрукувати вироби, потрібен сам принтер. На жаль, сьогодні він по кишені далеко не кожній
школі, але на допомогу можуть прийти фаб-лаби, або технологічні компанії, в яких є відповідне устаткування. Візити в такі локації стануть для
учнів також моментом профорієнтації і практичним ознайомленням із
індустріями нового покоління.
Метод проектів. Його, радше,
варто розглядати не як самостійний,
а як доповнення до формату активного навчання та інтегрованого підходу. Щоб показати тісні зв’язки між
математикою та іншими предметами і її прикладну спрямованість, доцільно пропонувати учням проєктні
роботи (індивідуальні, парні чи групові). Ці проєкти можуть бути довготривалими, середньої тривалості чи
короткотривалими.
Наприклад, учні можуть дослідити збільшення заряду телефона з часом і спробувати описати цю залежність таблицею або графіком.
Для розвитку підприємливості
учням можна запропонувати проєкт
«Мій стартап», у якому вони мають
поставити себе на місце стартапера,
описати свою діяльність, розрахувати витрати на рекламу, написати бізнес-план тощо.
Крім того, варто зазначити, що
для досягнення високого рівня математичної грамотності конче потрібен належний рівень гуманітарної
підготовки. Скажімо, вміння читати
з розумінням складні тексти. Якщо
згадати про дослідницький підхід до
математики чи методику «продуктивного провалу» з сінгапурського
досвіду, то тут не обійтися без самостійного опрацювання джерел,
уміння поєднати розрізнені факти,
зрештою, без здатності читати й
розв’язувати нестандартні задачі.
І головне — варто з більшими довірою та терпінням ставитися до запитань учнів на кшталт «навіщо мені
математика?» Адже над усіма методиками й інструментами вивищується
постать учителя, його/її особистість,
приклад та харизма. І якщо ви не тільки змогли колись знайти переконливу відповідь на це сакраментальне
запитання для себе, а й залишаєтеся
відкритими для нових запитань та викликів, є більше шансів, що учні вам
повірять і побачать практичний сенс
у абстрактних формулах.
Фото: Дзеркало Тижня
Автор: Микола Скиба
Джерело: Дзеркало Тижня
(https://zn.ua/ukr/EDUCATION/jak-urjatuvativikladannja-matematiki-v-ukrajini.html)
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«Солодкі» гроші
для Кобзаря

ро підприємницьку долю
та меценатство Платона
Симиренка. Після повернення із заслання Тарас Шевченко прожив кілька відносно
спокійних років. Він відвідував рідні місця, знайомився,
листувався, боровся проти
цензури, вклеював аркуші
із забороненими творами в
уже виданий наклад «Кобзаря» й опікувався розповсюдженням цих небезпечних
для власників примірників.

А передувало всьому дуже
цікаве знайомство Тараса Шевченка з великою родиною Яхненків і Симиренків, яка стала
своєрідним символом епохи.
Саме Платон Симиренко проспонсорував останнє прижиттєве видання
«Кобзаря». Воно вийшло накладом у
6050 примірників, що цілком можна
вважати бестселером як на 1860 рік.
Про візит Тараса Шевченка до
Млієва, де мешкали Яхненки й Симиренки, а також був один з їхніх заводів (машинобудівний), відомо доволі
багато. Так само як і про меценатство Платона Симиренка. Але нерідко факт спонсорства губиться на
тлі постаті Шевченка. Інша крайність
— коли підприємницька діяльність
стає непомітною на тлі меценатства.
Такі підходи важко назвати слушними, оскільки у випадку Симиренка
вміння заробляти гроші та прагнення вкладати їх у національну справу
— дві сторони однієї медалі.

справу — торгувати борошном
і зерном. Акціонери
поділили
обов’язки: Федір
Симиренко
та
Степан Яхненко вели діловодство
й бухгалтерію, а брати Кіндрат і Терентій Яхненки займалися рештою
справ. Із часом усі важелі управління сконцентрував у себе Кіндрат Яхненко — його описували як людину
виняткового розуму, підприємницького хисту та надзвичайної працьовитості. Коли через поважний вік він
урешті у 1860-х відійшов від справ і
біля керма став Платон Симиренко,
представник уже другого покоління
родини, це стало ударом по репутації фірми.
Проте саме він зробив із сімейного підприємства лідера цукрової
галузі. Це був доволі сміливий крок,
адже засновники фірми, попри падіння прибутків від торгівлі, до цу-

було збудовано найсучасніший, як
на середину ХІХ століття, машинобудівний завод, основною продукцією
якого стало обладнання та двигуни
для цукроварень і борошномелень.
Стараннями Платона Симиренка
поблизу Городища виросло повноцінне робітниче селище (задовго до
того, як це стало трендом на Донбасі). Підприємці не шкодували коштів
на облаштування соціальної сфери:
для робітників побудували недільну
школу, лікарню, церкву, крамнички,
вулиці отримали газове освітлення.

Цей бізнес пройшов довгий шлях
— становлення, розвитку, адаптації
й урешті краху. І хоча саме з цукровим виробництвом ми звикли асоціювати фірму «Брати Яхненки й Симиренко», справа зароджувалася не
в цій галузі.
Починалося все з уміння Михайла Яхненка з містечка Сміли на
Гостина й допомога
Черкащині працювати зі шкірою
— шити кожухи та чоботи, — а та1851–1859 роки стали часом
кож з його хисту до торгівлі. Йому,
найбільшого піднесення фірми: її
кріпакові, вдалося заробити на вицукроварні виробляли понад 60%
куп з кріпацтва себе та своєї родини:
цукру України. І саме в цей час петрьох синів, двох доньок і дружини.
ретнулися шляхи родин Яхненків та
Згодом Михайло Яхненко з синами
Симиренка з Тарасом Шевченком.
Степаном, Кіндратом та Терентієм
Після повернення із заслання останзайнявся гуртовою торгівлею проній якраз почав займатися виданням
мисловими виробами, худобою, зернової, доповненої версії «Кобзаря». І
ном і сіллю.
це було непросто, адже довеУ 1812 році родина
лося пройти цензуру. У квітні
Історія однієї бізнес-моделі
переїхала в найбільший
1858 року Шевченко надав
рукописи цензурному коміЗ поля зору нерідко випадає влас- тогочасний центр тортету з проханням дозволити
не підприємницька складова родин- гівлі зерном — Одесу.
видати їх із назвою «Поезії Т.
ної фірми «Брати Яхненки й Сими- Тут донька Михайла ЯхГ. Шевченка» й потрапив у неренко». Запитання «Звідки взялися ненка Анастасія познаприємну історію з видавцем.
кошти на певний музей / книжку / йомилася з Федором
Дмитро Кожанчиков купив
будівництво?» лунає нечасто. А варто Симиренком і вийшла за
право на видання поезії Шевбуло б запитувати — і не лише тоді, нього заміж. Колишній
ченка за 2000 рублів — іще до
коли йдеться про відмивання коштів кріпак Федір також зутого, як цензурний комітет ухта відбілення репутацій сучасними мів розбагатіти на оренді
валив рішення. Усієї суми виолігархами. А й щоб розуміти реаль- млинів і торгівлі зерном
давець авторові не виплатив:
ну ціну меценатства та доброчин- та борошном. Думка
Шевченко отримав лише чаності. Бо це не лише гроші, а також про спільний родинний
Знак якості. Етикетка продукції цукрового
стину, щоб мати змогу поїхати
тисячі годин міркування про справу, бізнес, мабуть, висіла в
комбінату в Городищі, збудованого фірмою
в подорож Україною. Потім
роки роботи на підприємство тощо. повітрі, бо вже за кілька
«Брати Яхненки і Симиренко» 1848 року
цей авансовий платіж йому
Щоб без проблем виплатити 1100 ру- років після весілля в Мліблів для видання «Кобзаря», потрібна єві було засновано фірму «Брати Ях- крового бізнесу лише приглядали- ще й довелося повернути.
Зараз важко з’ясувати, хто порабула праця двох поколінь родин Ях- ненки й Симиренко». Вони вирішили ся, до того ж здаля, наважуючись
продовжувати зрозумілу та вигідну лише на експерименти з торгівлею див Тарасу Шевченкові навідатись у
ненків та Симиренків.
цукром. Але Платон Симиренко був Городище й на цукрові заводи. Можлюдиною іншого ґатунку. Він здобув ливо, це рішення було навіяне розекономічну освіту в Російській імпе- повідями Михайла Максимовича чи
рії, а потім чотири роки навчався в повідомленнями про успіхи фірми в
Паризькому політехнічному інсти- пресі. Можна лише припустити, що
туті, який у першій половині ХІХ сто- ідея не була спонтанною. Можливо,
ліття вважали найкращим закладом поет збирався провідати Олексія
такого профілю. Рівень знань і розу- Хропаля, родича Симиренків і упраміння економічних процесів Плато- вителя городищенських заводів фірна Симиренка були неспівмірними ми «Брати Яхненки й Симиренко», з
з тим, яким володіли його батько чи яким поет міг бути знайомим ще до
брати Яхненки.
заслання. Хай там як, чудового літТож у 1848 році компанія збуду- нього дня 26 червня 1859 року Тарас
вала й запустила цукровий завод Шевченко виїхав із садиби Максинеподалік Млієва, під Городищем. У мовичів і човном по Дніпру попряйого зведенні та роботі брали участь мував до Млієва, на хутір Хропаля.
французькі фахівці й використовува- Господаря садиби вдома не було,
ли закуплене у Франції обладнання. тому Шевченко пішов знайомитися
Завод виробляв цукор дуже високої в дім Платона Симиренка. Візит триякості та належав до групи найбільш вав кілька годин.
високопродуктивних
тогочасних
За пару днів поет знов приїхав до
підприємств
—
і
це
швидко
відбилоГородища
— вже з наміром погостюІнноваційний бізнес. Комбінат у Городищі працював
ся
на
прибутках.
Там
само,
на
місці
вати
довше.
Мешкав він в Олексія
на обладнанні, придбаному у Франції — саме там,
невеличкої ремонтної майстерні,
у Паризькому політехнічному інституті, Платон Симиренко отримав
Продовження на стор. 24
за ініціативою Платона Симиренка
фах інженера-технолога цукрового виробництва
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кредит, і фірма ще глибше загрузала
Хропаля, вечорами читав службовв боргах… Запасних капіталів, поцям заводу вірші, розказував історії,
при високу дохідність фірми, ствоспілкувався з родиною підприємців,
рено не було. А отже, все завершиходив на екскурсію по цукровому
лося тим, чим і мало: до кінця 1880-х
заводу та прогулювався вулицями,
справами збанкрутілого бізнесу та
де мешкали робітники й службовці.
виплатою боргів займалася запроНеминуче зайшла мова про видання
шена адміністрація.
«Кобзаря» та проблеми Шевченка в
Одному зі спадкоємців славетної,
цій справі — насамперед фінансові.
але занепалої фірми, Василю СимиПлатон Симиренко сам запропоренку, навіть довелося відмовитися
нував допомогу, і Шевченко радо її
від частини спадщини, щоб не сплаприйняв. Ще двічі поет відвідував
чувати родинних боргів. У 1873 році
Симиренків і Хропаля — найімовірвін заснував власне цукрове виробніше, йшлося про видавничі справи
ництво в селі Сидорівка, що непота кредитування підприємцем будівдалік Млієва. Для облаштування виництва садиби Шевченка.
робництва знову взяв кредити. Іноді
Літо минуло, й Тарас Шевченко
відсоткові ставки були захмарними,
поїхав до Петербурга. У листопаді
але вибір залишався невеликим —
1859 року цензурний комітет урешті
як писав Василь Симиренко, іноді
дозволив видавати лише певний пейому доводилося виплачувати по
релік рецензованих творів. Але ви84% річних.
дати їх — попри угоду з видавцем —
Шукаючи способу втриматися на
можливості все ж не було. Навпаки,
ринку, нащадок династії працював
Шевченко мав повернути КожанчиАльянс культури й бізнесу. В особі Платона Симиренка поет знайшов
над інноваціями на власному виробкову витрачені за літо в Україні кошне лише шанувальника, але й спонсора, до якого міг звернутись із
ництві й у 1876 році зареєстрував
ти з авансу за «Кобзар». І тут саме час
проханням про фінансову допомогу. Аркуш листа Тараса Шевченка до
патент на випаровувальний апарат,
було згадати про пропозицію допоПлатона Симиренка від 26 листопада 1859 року
що вдвічі зменшував витрати палива
моги від Платона Симиренка.
26 листопада 1859 року Шев- буткове підприємство опинилося на ренка», Городищенський завод яких на перероблення цукрових буряків,
ченко написав йому прохання про межі краху? Тут поєднались одразу зажив слави на всю Європу, але не а згодом запровадив виробництво
допомогу. Деталі знаємо також і з кілька факторів. Власне, справи по- одному «Яхнові» прийшлося скрут- пастили й мармеладу. У власному
проєкті Василю Симиренку стали в
листа до Олексія Хропаля: «Мені оце гіршились у 1860-х, хоча спершу це но…».
прийшлось до скруту: сьогодні цен- не було надто помітно. Головними
У таких умовах логічним був би пригоді освіта інженера-технолога,
зура випустила із своїх пазурів мої причинами проблем стало зростан- пошук нових бізнесових рішень. На- конструкторський хист і талант адбезталаннії думи, та так, проклята, ня конкуренції у сфері цукрового приклад, інвестувати в досконалішу міністратора. Підприємство було не
одчистила, що я ледве пізнав свої ді- виробництва, наростання кризових техніку, що дало б підприємству шанс надто великим і не надто потужним,
точки, а іздатель… (Д. Кожанчиков) явищ у фінансовій сфері Російської налагодити ефективніше виробни- проте достатньо прибутковим, щоб
половини не дає того, що я прошу імперії, а також організаційна нег- цтво і збільшити власну конкурен- підтримувати українські культурі що мені притьмом треба. З таким нучкість. Усе трималося на довірі до тоспроможність. Або можна було ницькі та просвітницькі ініціативи
моїм лихом я оце до вас з Платоном прикажчиків, «яка існувала за старих звернути увагу на інші, прибутковіші свого власника. Саме про Василя
Федоровичем: вишліть мені, будьте часів у будинку і в справах фірми».
галузі, які тільки почали розвива- Симиренка інший український підласкаві, 1100 карбованців, і я вам з
У 1861 році фірма «Яхненки й Си- тися, — наприклад, на вугільну, що приємець і меценат Євген Чикаленвеликою дякою пришлю к Новому миренко» видала зобов’язань на 1 ось-ось мала вибухнути як «еконо- ко написав слова, які сьогодні є чи
року екземплярів книги на такую млн рублів. Для розуміння масштабу мічне диво» на Донбасі. Бо зрештою, не найвідомішим його афоризмом:
суму або через рік гроші з несаме вчасна переорієнтація «Найвидатніший, найщиріший укравеликим процентом. Зробіть
свого часу привела фірму їнець з-поміж так званих «буржуїв»,
як знаєте і як вам Бог на розум
«Брати Яхненки й Симирен- який захоплювався українською
положе. Оставайтесь здорові!
ко» до неабиякого успіху. Але справою не тільки до глибини своєї
Нехай вам Бог помагає на все
вдруге доленосного рішення душі, а й до глибини своєї кишені».
добре! Не забувайте іскренне ухвалили… Варто згадати Глибина кишені та міра відданонього вашого Т. Шевченка».
й те, що невпинно зростала сті Симиренка українській справді
Платон Симиренко відразу
частка невиробничих витрат. з’ясувались у 1915 році, коли після
ж погодився допомогти й
Наприклад, дружина Кіндра- смерті підприємця було оприлюдненадіслав кошти (сьогодні ця
та Яхненка колекціонувала но його заповіт: усе майно, яке оцісума приблизно становила б
діаманти, а Платон Симирен- нювали у фантастичну тоді суму 10
$7700).
ко витрачав чималі кошти млн рублів, після його смерті мало
«Кобзар» вийшов друком
на своє хобі — садівництво. піти на потреби українського націонаприкінці січня 1860 року.
Разом із доброчинністю та нального руху.
Офіційно кількість примірниДоброчинність «до глибини кимеценатством, які були надків була 5800, але додатково
звичайно важливими інвес- шені» має свою ціну. Часом вона вий потай додрукували ще 250
тиціями в поступ української мірюється не в грошах, а у втрачених
штук. До них Шевченко сам
культури та суспільства, ці та заново здобутих можливостях,
вклеїв вилучені цензурою
статті поглинали чималий фі- звільнених і знову найнятих праціввірші. На титульній сторінці
никах, у тих уроках, які підприємці
нансовий ресурс.
був напис: «Коштом Платона
У перші дні лютого 1862 засвоюють унаслідок своїх помиСимиренка». Публічне зазнароку компанія «Брати Яхнен- лок. Або не засвоюють — і тоді вже
чення доброчинного внеску
ки й Симиренко» припинила йдеться не про меценатство, а про
засмутило й розізлило Платоплатежі. Кредитори фірми 4 виживання справи. Родинна фірма
на Симиренка — врешті, підлютого 1862 року зібрались у «Брати Яхненки й Симиренко» зротримувати українських поетів
Києві й вирішили обрати ко- била надзвичайний внесок у розтоді було доволі небезпечно.
місію для вирішення пробле- виток української справи — Платон
До того ж відповідні органи
ми. Комісія дійшла висновку, Симиренко профінансував видання
влади мали на Симиренків
що торговий дім братів Ях- «Кобзаря», що зробило щасливішим
досьє, у якому їхній дім назиненків і Симиренка розши- і Тараса Шевченка, і багато поколінь
Плоди меценатства. «Кобзар» з автографом
вали «гніздом українофільрював коло своїх дій здебіль- українців. І хоча фірма врешті не виТараса Шевченка, виданий коштом Платона
ства» й «малороссійского сешого завдяки кредитам, але жила, проте вижив дух підприємниСимиренка в Санкт-Петербурзі 1860 року
паратізма». Частину накладу
був занадто й небезпечно за- цтва — а з ним і можливість робити
на суму 1100 рублів було передано слід згадати, що в 1862 році на укра- хоплений легкістю їх отримання зав- добрі й корисні справи.
Платону Симиренку — він розпов- їнських ринках перебували в обігу дяки суспільній довірі. Наприклад,
Фото: Український Тиждень
сюджував «Кобзар» серед знайомих цінні папери більш ніж на 4 млн ру- коли 1860 року в Петербурзі друкуАвтор: Тетяна Водотика
і працівників своїх підприємств. блів. Під час Київських контрактів вали «Кобзар», Платон Симиренко
Джерело: Український Тиждень
Один примірник із того накладу збе- 1862 року — однієї з головних подій якраз погоджувався на черговий
(https://tyzhden.ua/History/253613)
рігся досі — нині він у музеї Тараса ділового життя України та всієї РоШевченка в Києві.
сійської імперії — кредитори підняли відсоток за позики фірмі до 24% Від редакції
Крах і новий початок
річних. Оглядачі писали тоді: «Очі й
Чи можуть уявити сучасні українці Україну без “Кобзаря” Тараса ШевТоді — на час знайомства з Шев- вуха всіх скеровано на Київ, де стра- ченка? А без інших його творів? А якби не згадані герої цієї статті, то хтозна
ченком і видання «Кобзаря» — фір- шенно погромлено капітали, і вся що було б. За свою допомогу велика родина Яхненків і Симиренків стала
ма під керівництвом Платона Сими- цукрова промисловість висить на своєрідним символом епохи, а їхні імена вписані в історію всього українренка переживала останні райдужні волосинці. Вразило всіх припинення ства золотими літерами!
та перші темні дні. Чому ж таке при- платежів дому «бр. Яхненків і Сими-
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США і Китай намагаються знайти
точки дотику і приборкати суперечності. Джо Байден та Сі Цзіньпінь нещодавно провели свою
першу зустріч як лідери держав.
Вона тривала понад три години й проходила у віртуальному
режимі. Обидва лідери визнали,
що краще було б поговорити
віч-на-віч, як це бувало колись.
Їх пов‘язують понад десять років
знайомства та години формальних і неформальних розмов на
посадах віцепрезидентів двох
країн. І непогані особистісні
стосунки, які допомогли задати
позитивний тон зустрічі під час
публічного привітального слова.
Джо Байден висловив сподівання
на відверту й чесну розмову, яка допоможе встановити відповідальне
світове лідерство та уникнути переростання конкуренції між державами в навмисний чи ненавмисний
конфлікт. Він підкреслив розуміння
того, що розвиток двосторонніх відносин має глибокий вплив не тільки
на обидві країни, а й на решту світу.
Сі Цзіньпінь назвав Байдена «давнім другом», що прозвучало досить
примирливо на тлі жорстких заяв
китайської дипломатії останніх років. Він зазначив, що Китай і США
мають поважати одне одного, співіснувати в мирі та підтримувати
взаємовигідну співпрацю. А відтак
висловив готовність працювати з
американським президентом, щоб
досягти консенсусу, активно рухатися й рухати китайсько-американські
відносини в позитивному напрямку
відповідно до інтересів двох народів
та очікувань міжнародної спільноти.
Попри показово оптимістичний
тон і позитивне налаштування самих
лідерів, зустріч Джо Байдена та Сі
Цзіньпіня відбулася в умовах високої
напруги у відносинах між країнами
та низького рівня очікувань обома
сторонами конкретних домовленостей. Напередодні прессекретарка
Білого дому Джен Псакі наголосила,
що вони «не шукають конкретних
результатів», ідеться про встановлення умов ефективної конкуренції
та обговорення сфер співпраці. А
держсекретар Блінкен зазначив, що
відносини з Китаєм — найважливіші
й найскладніші. Вони складаються з
різних аспектів: відверто конкурентних, деяких спільних, а деяких —
ворожих. І завдання полягає в тому,
щоб переконатися, «чи ми керуємо
цими відносинами у всіх зазначених
аспектах».

АНАЛІТИКА – СВІТ
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Конфлікт неминучий?
Байден та Сі зустрілися,
щоб йому запобігти
Конкуренція між США і КНР по суті
сконцентрована навколо формування фундаментальної глобальної
системи — основних ідей, наративів і напрямів розвитку, які визначають міжнародний порядок. Різниця
між американською та китайською
концепціями в тому, що США віддають перевагу ліберально-демократичним цінностям, які певною
мірою враховують демократичне
правління, індивідуальні свободи,
верховенство закону тощо. Тоді як
Китай дотримується принципів державного суверенітету і невтручання у внутрішні справи країн, а ліберальні уявлення про індивідуальні
права важать менше або взагалі
лишаються поза увагою. При цьому
він виступає захисником багатосторонності на основі статуту ООН і не
перешкоджає розвиткові більшості
нинішніх форм міжнародного співробітництва, серед яких глобальні
торгівля та інвестиції, миротворча
діяльність і кліматичні зміни.
Економічне зростання Китаю дозволило йому поборотися за формування власного бачення світового
порядку і кинути виклик одноособовому лідерству США, яке сформувалося після закінчення холодної війни та розпаду Радянського Союзу. Це
призвело до надзвичайної напруги у
відносинах між двома країнами, яка
перейшла у площину геополітичного, економічного та технологічного
протистояння.
Китайська влада сподівалася, що
з приходом до влади Джо Байдена

Економічне зростання Китаю дозволило
йому поборотися за формування власного
бачення світового порядку і кинути виклик
одноособовому лідерству США
Китайська сторона своєю чергою
висловила сподівання, що США будуть працювати в одному напрямі з
КНР, зміцнювати діалог та співпрацю,
ефективно управляти розбіжностями, обговорювати шляхи мирного
співіснування, керуючись принципами взаємоповаги. Тим часом міністр закордонних справ КНР Ван Ї
дав зрозуміти: двосторонні відносини можуть стабільно розвиватися
тільки за тієї умови, що Сполучені
Штати поважатимуть основні інтереси Китаю. І в цьому полягає основна
проблема. Адже саме ціннісні розбіжності між двома країнами призводять до поглиблення конфлікту.

у відносинах настане післятрампівське потепління. Однак березнева
зустріч на Алясці глав зовнішньополітичних відомств остудила сподівання обох сторін: Байден продовжив жорстку китайську політику
свого попередника, а нова американська адміністрація зіштовхнулася з іще наполегливішою та більш
непоступливою поведінкою КНР.
Відтак до розпочатої Трампом
торгової війни додалися звинувачення на адресу Пекіна в репресіях
і використанні примусової праці
уйгурів та інших етнічних меншин у
Сіньцзян-Уйгурському автономному регіоні, ініціатива Байдена про

дослідження американською розвідкою походження коронавірусної
інфекції. А також посилення протидії зростанню військової потуги КНР
в Індо-Тихоокеанському регіоні в
рамках чотиристороннього діалогу
QUAD та нового військового союзу між США, Великою Британією й
Австралією, відомого як AUKUS. Усі
ці питання надзвичайно дратують
Китай, однак, червоною лінією, за
яку США закликають не заступати, є
проблема Тайваню.
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у сторін і переросли в необхідність
перемовин на вищому рівні.
На підтвердження відданості
конструктивній дипломатії, КНР і
США здивували світ, прийнявши
спільну декларацію про посилення кліматичних дій у 2020-х роках
на перемовинах у Глазго. Крім того,
міністр фінансів США Джанет Єллен
допустила можливість зниження деяких торговельних тарифів на взаємній основі, до чого неодноразово
закликав Китай. Наразі США відновили переговори з Пекіном стосовно виконання зобов‘язань в рамках
першого етапу торговельної угоди.
Проте першим кроком, який проілюстрував готовність сторін згладити негативні наслідки тривалого
протистояння, стало звільнення фінансового директора Huawei Мен
Ваньчжоу з-під домашнього арешту в Канаді після укладення угоди з
прокуратурою США та вихід на волю
двох канадських громадян із китайської в‘язниці. І Пекін, і Вашингтон
підтвердили, що Сі Цзіньпінь особисто порушував це питання під час
телефонної розмови з Байденом у
вересні.
Однак про фундаментальні зміни
у відносинах між країнами говорити
рано. Спектр питань, який був озвучений на перемовинах і стосувався
дій КНР у Сіньцзяні, Тибеті, Гонконзі,
ситуації в Тайванській протоці, торгових та економічних відносин, безпекових питань в Індо-Тихому океані, може більше віддалити сторони,

Про фундаментальні зміни у відносинах
між країнами говорити рано
Під час телефонної розмови з
держсекретарем Блінкеном у рамках підготовки до саміту міністр
закордонних справ КНР Ван Ї попередив, що незалежність Тайваню
становить найбільшу загрозу мирові
та стабільності в Тайванській протоці, і не приховував: тайванське питання — ключове й найгостріше в
американо-китайських відносинах.
Він закликав Сполучені Штати зупинити «хибні» сигнали сепаратистським силам острова і дотримуватися політичного принципу «одного
Китаю» та трьох спільних комюніке.
Пекін не визнає «так званого Акта
про відносини з Тайванем і шість гарантій, які були придумані внутрішніми силами США». Спираючись на
них, Вашингтон підтримує неофіційні зв‘язки з островом і реалізовує
тісну військову співпрацю. На тлі посилення економічного, політичного
та дипломатичного тиску з боку материка адміністрація Байдена помітно переступила негласне табу, збільшивши військову та дипломатичну
підтримку Тайваню. Це викликало
побоювання Пекіна, що Тайбей із допомогою Сполучених Штатів поступово рухається у бік незалежності,
та призвело до небувалої активності
китайських військових літаків у зоні
протиповітряної оборони острова.
Саміту двох лідерів передувало
значне загострення ситуації навколо Тайваню та загроза військової
конфронтації. В якій, вочевидь, не
зацікавлена жодна зі сторін. Заклик
з вуст американських високопосадовців до підтримування відповідального управління конкуренцією, як і твердження китайського
зовнішньополітичного відомства,
що діалог двох країн має відбутися
негайно, аби уникнути подальшої
конфронтації, схоже, знайшли відгук

ніж їх поєднати. Недарма Джо Байден наголосив на необхідності встановити «огорожі здорового глузду,
аби гарантувати, що конкуренція
не переходить у конфлікт, і щоб лінії зв‘язку залишалися відкритими».
Натомість зосередитися на транснаціональних інтересах, які перетинаються, зокрема охороні здоров‘я,
кліматичних змінах, енергетичних
проблемах тощо.
Доки країни обмірковують результати перемовин вищого керівництва, перше випробування їхніх
відносин не за горами. На початку
грудня президент Байден планує
провести перший із двох самітів за
демократію, в якому візьмуть участь
лідери урядів, громадянського суспільства та приватного сектора з
усього світу. Якщо не брати до уваги
загальне роздратування Пекіна такою ініціативою, що, на його думку,
має антикитайське спрямування,
постає питання, чи буде запрошено
президентку Тайваню Цай Інвень.
Ігнорування острова поставить під
сумнів відданість Джо Байдена демократичним принципам і підтримці давнього союзника, а участь Тайваню породить нове нагнітання в
американо-китайських відносинах.
Зустріч закінчилася без конкретних домовленостей та спільних
заяв. Їх і не очікували. Результати
перемовин мають задати тон американо-китайським відносинам і
закласти фундамент для стійкішої
та більш контрольованої конкуренції між країнами. Однак навряд чи
приведуть до відступу від основних
ціннісних інтересів, які багато в чому
несумісні.
Автор: Наталія Бутирська
Джерело: Дзеркало Тижня (https://zn.ua/ukr/
international/konflikt-neminuchij-bajden-ta-sizustrilisja-shchob-jomu-zapobihti-.html)
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щоб кожен американець мав змогу
побачити усе на власні очі.

ке свято американці люблять не менше за Різдво?
Коли вся родина збирається на
святкову вечерю для ласування
індичкою? Коли проходять гучні
паради по всій країні? Дізнайся
багато цікавого про День подяки
(Thanksgiving Day), який так сильно не люблять індички, але традиційно святкують американці.

Ви вже напевно бачили, як у багатьох американських фільмах та
серіалах уся родина збирається
за святковим столом, промовляє
молитву зі словами подяки за все
хороше, отримане протягом року.
Багато хто робить довгий шлях до
рідної домівки з інших штатів to
count their blessings (щоб виразити свою вдячність за весь позитив,
який є в їхньому житті).

Black Friday або ж
Чорна п’ятниця

Що таке День подяки
та з чим його їдять?

гарбузовий пиріг, картопляне пюре
та соус із журавлини. Під час святкової вечері існує традиція рахувати «подарунки долі», коли кожен

просто у захваті. З того часу щороку
на День подяки в Нью-Йорку проходить цей яскравий парад, який із
самого ранку транслюють по телебаченню.
Традиційно, осінніми вулицями під звуки оркестрів проходять
яскраві карнавальні платформи, а
над натовпом пропливають величезні надувні кулі, які зображують
улюблених американських персонажів – від мультяшних Міккі Мауса, Снуппі, Гарфілда до Санта-Клауса.

«Помилування індички»
ХХ століття подарувало не лише
парад, а й ще один цікавий звичай. Близько 50 років тому тодішній президент США Гаррі Трумен
започаткував традицію «ПомилуНавколо цього свята існує багато
розповідей, історій та традицій, а
головним героєм є індичка.

Що таке День подяки?
Декілька фактів про історію
та традиції свята
Своїм коріння Thanksgiving Day
сягає далекого 1620 року, коли після двомісячного плавання до берегів Америки причалив англійський
корабель Mayflower. На ньому припливли близько ста пілігримів, які
через релігійні переслідування залишили рідну країну та вирушили
в таку небезпечну подорож у пошуках вільної землі. На жаль, перша зима видалася дуже суворою та
важкою, тому забрала багато життів. Лише завдяки індіанцям, які навчили колоністів вирощувати боби,
кукурудзу, гарбузи та показали, де
полювати на дичину, поселенці зібрали дуже щедрий врожай, який
дозволив їм пережити наступну
зиму. Вирішено було влаштувати
величезне свято, як знак подяки
Богу за щедрість.
Свою офіційну назву та дату (26
листопада) свято отримало лише
через більш ніж 160 років, після
указу тодішнього президента США
Джорджа Вашингтона в 1789 році.
Цікаво, що сам президент вкладав у
свято ідею подяки американців своїй конституції. Але по-справжньому
національним святом День подяки
став у 1863 році, коли президент
Авраам Лінкольн під час громадянської війни закликав сторони сісти
разом за стіл, як під час Дня Подяки. Саме він встановив день, коли й
нині відзначають свято: четвертий
четвер листопада.
Зі святом пов’язано багато традицій, які американці пильно бережуть. Цього дня всі члени сім’ї
повинні сходити в церкву, а після
служби зібратися за одним столом,
на якому неодмінно будуть індичка,
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У ФОКУСІ - АМЕРИКА

Серед найсучасніших традицій
– американський футбол та різдвяний шопінг. Футбол дивляться усією
родиною під час двох вихідних після Дня подяки, а ті, кому цей спорт
не до смаку, ідуть за покупками.
У п’ятницю після Дня подяки
великі торговельні центри, гіпермаркети та магазини розпочинають
шалені різдвяні розпродажі й подарунки покупцям, які приходять
раніше за всіх. Багато великих ТЦ
відкриває двері для покупців о п’ятій-шостій годині ранку, тому люди
займають черги біля входу в магазини ще з ночі, а на дорогах з’являються довжелезні затори. To talk
turkey (чесно кажучи), не дивно, що
ще з 1960-х років цей день називають чорною п’ятницею.

То з чим його їдять?
Thanksgiving Day’s Feast
Feast або святковий обід – це чи
не найголовніший атрибут свята.
Він збирає навколо себе родину, він
є символом добробуту та процвітання кожної сім’ї.
Головною стравою звичайно є
Thanksgiving Turkey (святкова індичка). Традиційно, її потрібного готувати власноруч, усією родиною.

бере чистий аркуш паперу та записує з одного боку усе хороше, що
сталося з ним, за що він вдячний, а
з іншого – що було поганого та що
він пробачає всім. Зазвичай хороше
переважає, і за це теж дякують одне
одному та Богу. Після самого свята
американці мають ще два вихідних,
на які зазвичай гарно їдять, але й не
забувають про тих, хто не має родини та не може дозволити собі святкового столу. У газетах розміщують
оголошення про пожертвування
для благодійних святкових обідів
для бездомних, на станціях метро
навіть стоять спеціальні столи, куди
можна складати подарунки для знедолених.

Окрім сімейних обідів, вже
традиційними стали паради
Початок ця традиція бере ще у
1924 році, коли робітники універмагів Macy’s вирішили влаштувати
карнавал на честь початку різдвяних ярмарків у магазинах мережі.
Чотириста людей у яскравих костюмах клоунів, ковбоїв, лицарів
пройшли вулицями Нью-Йорка у
супроводі професійних оркестрів
та… 25 живих тварин із місцевого
зоопарку! Не дивно, що жителі були

вання індички». Під час свята з’їдають дуже багато індичок, але хоча
б одна пташка має уникнути такої
долі. Це – напівсерйозна-напівжартівлива церемонія напередодні свята, під час якої на галявині
перед Білим Домом президент зачитує указ про «помилування індички».
Після цього «помилувану» пташку відправляють у зоопарк, де вона
живе до смерті. Обов’язково церемонію транслюють по телебаченню,

Цікаво, що ця пташка є основою
святкового столу не просто так. За
легендою, це була єдина дичина,
яку могли вполювати перші поселенці. Спеціально до Дня подяки по
усій країні вирощують близько 50
тисяч індичок, щоб кожна родина
мала можливість прикрасити цією
стравою свій стіл. Зазвичай її фарширують яблуками чи гарбузом,
запікають у духовці та подають з
овочевим гарніром – зеленим горошком, кукурудзою, картоплею.
Вважають, що всі ці овочі були на
святковому столі першого Дня подяки. До того ж готують спеціальну
підливу до індички.
Окрім індички, на столі обов’язково має бути солодка картопля
ямс, журавлинний або журавлино-апельсиновий соус та гарбузовий пиріг.
У багатьох ресторанах у День подяки діє спеціальне святкове меню,
тому туристи можуть спробувати
всі традиційні страви та відчути
справжню атмосферу свята.
Автори: Наталя Данькова, Іван Залогін, викладачі школи “Грін Кантрі”
Джерело: https://greencountry.com.ua/journal/
read/csho-take-den-podyaki-i-z-chim-jogo-idyat
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к тільки Управління Конгресу
США з бюджету підготувалося до опублікування моторошних цифр плану соціальних
видатків Джо Байдена, який, за
словами самого Джо, вже «сплачено», ще один економіст-демократ ери Обами заявив, що цей
план не лише «не сплачений»,
але ще й збільшить інфляцію.

Стівен Реттнер (Steven Rattner),
колишній радник міністра фінансів
адміністрації Обами, висловив своє
ставлення до цієї ситуації у статті в
New York Times:
«Годі вже говорити про «короткочасну» інфляцію. Ціни зросли
на 6,2% – це найбільше зростання
за 30 років. Швидке зростання цін
може спричинити підвищення відсоткових ставок, а вищі витрати на
фінансування зроблять позики для
споживачів та бізнесів дорожчими,
що у свою чергу задушить зростання
економіки».
«Як могла адміністрація, яка має
стільки підкованих політиків та економістів, так помилитися у такому
критичному питанні?
Вони не можуть сказати, що їх не
попереджали, оскільки відомо, що
це робив Ларрі Саммерс, колишній
міністр фінансів та мій колишній
начальник в адміністрації Обами,
а також багато інших, зокрема і я
в тому числі. Ми побоювалися, що
вкидання безпрецедентної кількості
грошей в економіку, яка вже знаходиться на шляху до відновлення,
означатиме надто багато грошей у
гонитві за малим результатом».
Реттнер також дохідливо пояснив політичну динаміку провалу, що
насувається:
Адміністрація хоче заявити про
свою велику політичну перемогу ще
до проміжних виборів 2022 р. і це,
незважаючи на те, що саме інфляція
турбує виборців найбільше.
Таким чином, адміністрація має
чесно визнати вплив, який нові фінансові плани чинитимуть на інфляцію. Законопроект Build Black
Better може вважатися «оплаченим»
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Ще один економіст-демократ
виступає проти
марнотратства Байдена

лише у разі застосування бюджетних хитрощів. Насправді гроші від
податків, необхідні для оплати цього проекту, надійдуть до скарбниці
лише за десять років. За оцінками
Комітету з відповідального використання федерального бюджету, цей
план, ймовірно, збільшить дефіцит
на $800 млрд або більше протягом
наступних п’яти років, що посилить
інфляцію.
Джо Байден також стверджує, що
законопроект щодо інфраструктури,
який він щойно підписав, повністю
сплачено, але це не так. Дані щодо
цього законопроекту показують, що
$550 млрд виділяються на нові витрати, а доходи становитимуть лише
$173 млрд.
Будучи демократом, він, природно, вважає, що вирішення проблеми
– збільшення податків, а не зменшення витрат на голіафівські плани.
Але факт залишається фактом: державні витрати підживлюють інфляцію, і їх уже забагато.
Реттнер також зазначає, що навряд чи він перший, хто попереджає
про цей економічний айсберг, на
який Джо Байден спрямовує свій
корабель, що спалює гроші. Раніше
в газеті Washington Post колишній

міністр фінансів при Обамі Ларрі
Саммерс говорив про катастрофу,
що насувається. І Саммерс, і Реттнер
наголошують на згубному впливі некерованих державних витрат Джо
на інфляцію, а Реттнер додає, що
ми вже можемо бачити результати
попередніх грошових вкидань Джо,
які все ще циркулюють у системі:
поточний виток інфляції з бензином
$7 у Каліфорнії. План соціальних витрат Байдена на суму більше одного
трильйона доларів з його субсидованим державним забезпеченням
дитячих садків, його $10 млрд план
допомоги нелегалам і New green
deal лише посилять некеровану інфляцію.
Реттнер, Саммерс, як, очевидно,
і багато інших економістів Обамівської ери, які ніколи не робили такого бардака, який робить Байден,
хочуть захистити свою репутацію і
тому дистанціюються від інфляційної
катастрофи. Вони не хочуть бути забрудненими, бо проблема все одно
вийде назовні. Деяких економістів, наприклад Пола Кругмана (Paul
Krugman), насправді не хвилює, що
вони завжди помиляються, йдучи за
такими клоунами, як Джо Байден із
його неосвіченими уявленнями про

економіку. Але справжніх економістів це турбує.
Такі провідні економісти, як
професор Університету Джонса
Хопкінса Стів Хенке (Steve Hanke) і
провідний лондонський економіст
компанії Invesco Джон Грінвуд (John
Greenwood), які не пов’язані з нинішньою економічною політикою демократів, порівняли грошову масу, що
циркулює в економіці, яка зараз виявилася переповненою.
Погляньмо на грошову масу нашої країни. У перші місяці пандемії
COVID-19 грошовий потік, що вливається в економіку, був дуже великим. У період із грудня 2019 по серпень 2021 рр. фінансова маса США,
вимірювана з допомогою M2, зросла
на $5,5 трлн, що за півтора року становить збільшення на 35,7%, переважно з допомогою покупок казначейських облігацій і цінних паперів.
Ми припускаємо, що до кінця 2024
року грошова маса зросте ще на $5,1
трлн.
Із загальної суми цих грошей у
розмірі $10,6 трлн. зростання реального валового доходу призведе до
компенсації приблизно $1,4 трлн.,
а ще $1 трлн. буде використано на
необхідні витрати. Таким чином, $8,2
трлн, що залишилися, збільшать інфляцію.
Ми очікуємо протягом наступних
двох-трьох років постійну інфляцію.
Подібні описи, які навіть не є
прогнозами, не можна ігнорувати,
оскільки вони є реальною оцінкою
фінансової системи, що підтверджується багаторічними дослідженнями.
Тому такі економісти, як Саммерс
та Реттнер, не хочуть підтримувати
інфляційні фантазії Джо, щоб не стати посміховиськом.
Можливо, саме тому економісти,
що поважають себе, в тому числі підтримують демократів, тепер виступають проти марнотратних планів Джо.
Автор: Monica Showalter
Джерело: https://www.americanthinker.com/
blog/2021/11/another_democrat_economist_
jumps_ship_on_bidens_inflationary_spending.html
Переклад українською – «Час і Події»

Як 12 простих американців урятували свою країну
О 12:17 у минулу п’ятницю, коли я була зайнята
робочими дзвінками і намагалася не думати про
суд, що відбувається в Кеноші, я отримала текстове повідомлення від хорошого друга: «Ти мала
рацію. Виправданий за всіма пунктами». Я відчула
глибоке полегшення. Я навіть не усвідомлювала,
як напружено чекала на це весь тиждень. Дивлячись на відео з моменту оголошення вироку за
обвинувальним актом, я плакала разом з ним, і я
впевнена, що багато інших в Америці теж.
Я нічого не знаю про Кайла Ріттенхауса, крім
того, що я бачила минулого року. Я не знаю його
сім’ю та друзів. Але я знайома з південним Вісконсіном – з Кеношею, куди я часто їздила за покупками,
та з Расіном, де живуть мої добрі друзі. Це американський, розумний, сімейний район Середнього
Заходу. Він населений людьми всіх рас, віросповідань та кольорів шкіри, які працюють разом і разом ходять до школи. Спостерігаючи, як його затопили головорізи та божевільні в серпні 2020 року,
я була вражена. Але потім більшу частину літа 2020
року я була здивована, спостерігаючи ніч за ніччю,
коли засоби масової інформації та ударні загони
Демократичної партії руйнують міста, будівлі судів
та життя людей, які використовуються лише для
однієї мети – перемоги на виборах.
Я скептично ставилася до губернатора Вісконсіна, який чекав три дні і почав діяти лише після
подій 25 серпня, який не запровадив Національну гвардію і, здавалося, хотів, щоб хаос продовжувався, бо він не хотів виглядати так, ніби він підтримує президента Трампа.

Люди повинні пам’ятати це про губернатора
Еверса і зробити все, щоб він більше ніколи не міг
повторити таке. Людям треба пам’ятати про те, що
на нашому телебаченні, в Інтернеті, в соціальних
мережах викидається отруйний і мерзенний наклеп, і стежити за тим, щоб це більше не повторилося. Людям треба пам’ятати, що засоби масової
інформації брешуть, як нинішній віцепрезидент
перекручує правосуддя та заохочує злочинців,
вносячи за них заставу, щоб вони могли продовжувати грабувати та спалювати. Ми не повинні забувати про це. І ми маємо працювати щодня, щоб
цього більше не повторилося.
Але ми також повинні пам’ятати, що дванадцять чоловік, чесних, перевірених і вірних,
справжніх присяжних, рівних Кайлу Ріттенхаусу,
відгородилися від божевільних, від MSNBC, від
президента Сполучених Штатів, тих, хто кричав
біля суду і зробили те, що від них хотіли б засновники цієї країни. Вони просиділи у залі суду два
тижні. Вони слухали, дивилися та аналізували без
упередженості та лукавства.
Їх не цікавили ні причини, ні демонстранти,
ні те, що кажуть представники медіаеліти з обох
боків проходу. Бо цей суд був не про це. Йшлося
про молодого чоловіка, обвинуваченого в злочинах, які можуть привести його до в’язниці на все
життя. Саме це було важливо і це було важливо
для людей, обраних до складу журі. Вони зробили дивовижний вчинок. Вони зробили те, на що
в адвокатів триває три роки, а вони навчилися
це робити за два тижні. Вони розглянули докази

без упередженості та лукавства і вирішили, якими
були факти. У цьому їм не потрібна була допомога
з боку ні Джо, ні когось іншого. Вони привнесли
свій життєвий досвід і свій здоровий глузд, і з’ясували, що насправді сталося 25 серпня 2020 року. І
вони встановили ці факти на основі того, що вони
бачили та чули у залі суду.
Після цього єдину допомогу, якої вони потребували, отримали від судді, який проінструктував
їх, як застосовувати закон до фактів, які вони дізналися в залі суду. Нам нема про що хвилюватися.
Ті, хто мав досвід розгляду справ перед присяжними, бачили це багато разів. Але мене це вражає
щоразу, коли я це бачу. Вони відокремлюють зерна від полови і врешті-решт часто мають рацію.
Засновники побачили, що це гарантія чесності
системи кримінального правосуддя та, зрештою,
усіх нас. Вони вписали це до П’ятої поправки, щоб
захистити нас від неконтрольованого уряду, налаштованого на неправомірне чи несправедливе
судове переслідування. І, як це часто буває, вони
знову мали рацію.
Ці дванадцять людей заслуговують на нашу подяку. Так, вони врятували Кайла Ріттенхауса. Але
вони також підтвердили правоту засновників,
Конституції та Білля про права, а також урятували
всіх нас.
Нехай благословить їх Бог за їх розсудливість
та відвагу. І нехай благословить Бог Америку.
Автор: Judy Sherwin,
Джерело: https://www.americanthinker.com/blog/2021/11/
how_12_ordinary_americans_saved_their_country.html
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Дослідження: 30% міленіалів
Республіканці наполягають
ідентифікують себе як ЛГБТК
на тому, що DHS навмисно не
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Згідно з недавнім дослідженням, майже третина мільйонів США
ідентифікують себе як геї або трансгендери, а майже половина цієї демографічної групи віддає перевагу
соціалізму перед капіталізмом.Згідно з дослідженням християнського
університету Арізони, міленіалі становлять близько 78 мільйонів людей
віком від 18 до 37 років – це найгустонаселеніше покоління в американському суспільстві.
Дослідження ACU показало, що
30% міленіалів ідентифікують себе
як ЛГБТ, у тому числі 39% людей віком від 18 до 24 років.
«Покоління перевизначає свою
власну сексуальність, а також те, як
сприймати та реагувати на гендерну ідентичність та вибір сексуальної
орієнтації інших», – йдеться у дослідженні.

«Водночас з’явилися нові ідеї та
вибір щодо шлюбу та сім’ї. Отже, соціальний інститут, який раніше був
безпечною гаванню, тепер став полем битви».
Дослідження також показало, що
приблизно 48% мільйонів віддають
перевагу соціалізму перед капіталізмом.
Міленіали заявили, що найбільш
важливими проблемами, що стоять
перед США, є:
9 Управління
пандемією
COVID-19. (24%)
9 Зміна клімату (20%); расова
дискримінація. (20%)
9 Аборти. (16%)

9 Економіка. (15%)
9 Дискримінація за ознакою
сексуальної орієнтації чи гендерної
ідентичності. (10%)
Серед найбільш важливих питань, які серед міленіалів отримали
менше 2%, є свобода віросповідання, нерівність доходів та підтримка
людей похилого віку.
Дослідження показало, що лише
третина міленіалів стверджують, що
вірять у Бога.
Хоча більшість респондентів позитивно ставляться до Ісуса та Біблії,
75% міленіалів вважають усі релігійні вірування рівноцінними.
Автором результатів дослідження є директор із досліджень Центру
культурних досліджень ACU Джордж
Барна. Він закликав старше покоління «визнати міленіалів частиною
нашої світової спадщини» і «дати

нашим молодим людям можливість
відстоювати те, що має значення».
«Я запрошую вас поглянути на наших наймолодших дорослих як групу, якій ми могли б допомогти подолати труднощі, в які ми їх занурили»,
– написав Барна.
«Замість того, щоб звинувачувати
їх у низці очевидних недоліків, можливо, ми зможемо підтримати їхню
перспективу, рішення, ресурси та
підтримку».
Результати дослідження опубліковано у жовтневому номері журналу «Основи свободи».
Автор: Charlie McCarthy,
Джерело: Newsmax

Події, не пов’язані між собою
Розгул натовпу розпочався вранці в суботу, 20 листопада, погромом
банку в Лос-Анджелесі, а завершився пограбуванням Нордстрому в передмісті Сан-Франциско.
Десятки грабіжників напали на
магазин Nordstrom у Волнат-Крік,
штат Каліфорнія. Приблизно від 80
до 100 людей увірвалися до магазину, одного співробітника оббризкали перцевим аерозолем, двох інших
побили ногами.
Було викрадено невизначену

кількість товарів. Під час пограбування вулицю заблокували близько
25 автомобілів, у яких бандити втекли з товарами.
І на закуску:
Поліція Уолнат-Крік підтвердила, що інцидент не був пов’язаний
із серією протестів, які пройшли по
всій країні у зв’язку з винесенням
виправдувального вироку у справі
Кайла Ріттенхауса.
Зітхнемо з полегшенням.
Джерело: PanoramaGazeta

розголошує інформацію про
кількість мігрантів у базі даних
щодо виявлення терористів

Колишній
високопосадовець
прикордонної служби попередив,
що кількість мігрантів у списку для
спостереження збільшилася. Республіканці в Комітеті внутрішньої
безпеки Палати представників вимагають відповідей від міністра
внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса про те, чому його агентство
не оприлюднить дані про кількість
затриманих мігрантів, які включені
до бази даних щодо виявлення терористів (TSDB) – після того, як DHS заявило, що інформація є «конфіденційною для правоохоронних органів».
«Справжня мета маркування
«конфіденційність для правоохоронних органів» – запобігти заподіянню шкоди співробітникам правоохоронних органів та діяльності,
пов’язаної з правоохоронними
органами, але схоже, що натомість
вона використовується для захисту
репутації нинішньої політичної адміністрації», – заявляють представники Джон Катко (R-NY), Клей Хіггінс
(R-La.), та Август Пфлюгер (R-Texas) у
листі до Майоркаса, отриманого Fox
News.
Республіканці протягом кількох
місяців домагалися того, щоб Міністерство внутрішньої безпеки (DHS)
розкрило, скільки мігрантів було затримано на південному кордоні та
скільки з них перебуває в TSDB.
База даних містить інформацію
про тих, хто причетний чи обґрунтовано підозрюється у причетності
до терористичної діяльності. Законодавці заявили, що вони отримали кількість мігрантів, зазначених
у TSDB, на секретному брифінгу, і
тепер хочуть оприлюднити цю кількість.
У березні Fox News повідомила, що з початку фінансового року
Прикордонний патруль США затримав принаймні чотирьох мігрантів,
імена яких збігаються з іменами зі
списку терористів. Але очікується,
що це число буде набагато вищим,
особливо з урахуванням величезного зростання кількості мігрантів
на південному кордоні – понад 1,7
мільйона затримань у 2021 фінансовому році.
Колишній начальник прикордонного патруля Родні Скотт неодноразово бив тривогу щодо кількості людей зі списку TSDB, які перетинають
кордон, говорячи колегам-агентам,

що це «на такому рівні, якого ми ніколи раніше не бачили».
«У нас є терористичні загрози,
які ми не можемо тут обговорювати, але вони реальні», - сказав він у
жовтні Fox News.
Республіканці Комітету внутрішньої безпеки зверталися до DHS з
цього питання ще в серпні і заявляють, що шукають лише інформацію
про найбільшу кількість затриманих,
а не більш конфіденційну інформацію щодо розкриття осіб.
«Навпаки, загальна кількість, яку
запитує Комітет, жодним чином не
загрожує безпеці чи місії наших шановних співробітників правоохоронних органів. Ми вважаємо, що
оприлюднення цього числа буде
важливим кроком на шляху до прозорості, яку обіцяла адміністрація
Байдена», – кажуть вони.
Республіканці заявляють, що DHS
у відповідь на їхній запит заявило
лише, що це інформація «конфіденційна для правоохоронних органів»
– відповідь, яка, за словами законодавців, «грубо ухиляється від нашого запиту про прозорість і не дає
адекватної відповіді на законний запит від Конгресу».
У листі запитуються процеси,
процедури та протоколи, які використовуються для визначення того,
яка інформація може бути позначена як конфіденційна для правоохоронних органів. Він також запитує
інформацію про те, яка посадова
особа ухвалює остаточне рішення
про те, яка інформація є конфіденційною для правоохоронних органів.
Зокрема, чому ця цифра вважається конфіденційною для правоохоронних органів і чому адміністрація Байдена скасувала визначення
попередньої адміністрації про те,
що така інформація є загальнодоступною?
«Надзвичайно важливо, щоб
американський народ мав повне
та прозоре уявлення про загрози,
з якими стикається. Дуже важливо,
щоб політичні міркування не заважали прозорості та підзвітності DHS,
включаючи обов’язок забезпечувати, щоб американська громадськість
розуміла загрози нашій внутрішній
безпеці».
Автор: Adam Shaw,
Джерело: Fox News
Переклад українською – «Час і Події»
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Рада уповноважених округу Кук
одноголосно затвердила бюджет у розмірі
8 мільярдів доларів на 22 фінансовий рік
Р

ада уповноважених округу Кук
затвердила збалансований
бюджет у розмірі 8 мільярдів доларів на 2022 фінансовий рік, який
справедливо спрямований на постійні зусилля округу з реагування
на пандемію, не збільшуючи податки і не скорочуючи важливі послуги. Одностайним голосуванням
- 17-0 “за” ухвалення бюджету,
що сталося після місяця відомчих
слухань, запитань уповноважених та громадських зборів.
«Надійний фінансовий менеджмент і готовність приймати важкі рішення протягом останніх 10 років
допомогли розробити цей збалансований бюджет у розмірі 8 мільярдів
доларів, — сказала президент ради
округу Кук Тоні Преквінкл. — Це бюджет, що відображає наші цінності та
прагнення до розвитку справедливості. Я пишаюся нашою роботою по
боротьбі з цією пандемією, несучи фінансову відповідальність. Цей бюджет
створює міцну основу для продовження нашої роботи з відновлення та
створення сильнішого округу Кук».
Преквінкл зазначила, що округу
вдалося закрити бюджетний розрив
у розмірі 121,43 мільйона доларів
без необхідності залучення нових
надходжень. Поєднання фінансово
відповідальних зусиль, федеральної
допомоги та більших, ніж прогнозувалося раніше, доходів допомогло
закрити значну діру в загальному
бюджеті. Ці вищі, ніж раніше прогнозовані показники доходів, були в
першу чергу знайдені в нових джерелах податків, таких як канабіс, ігри
та онлайн-продажі, які також допомогли збалансувати цей бюджет без
потреби в додаткових податках.
У наступному році, маючи в центрі
процесу прийняття рішень принцип
справедливості, округ Кук використає майже чверть мільярда доларів
із Закону про американський план
порятунку для фінансування програм, відповідно до Дорожньої карти політики округу Кук. Хоча округ
планує опублікувати більш конкретну розбивку федеральних планів
допомоги і оцінки можуть змінитися
в майбутньому, Преквінкл надала
знімок того, як буде витрачено федеральне фінансування допомоги,
включаючи:
Î80 мільйонів доларів на фінансування ініціатив економічного розвитку, таких як програми грошової

допомоги та пілотний контроль над
гарантованим доходом, короткострокова та довгострокова підтримка житла, розширення програми
розвитку робочої сили та допомога
малому бізнесу;
Î60 мільйонів доларів США
спрямовані на ініціативи в галузі
охорони здоров’я та доступу до неї,
як-от розширення програм і послуг
щодо здоров’я поведінки та психічного здоров’я, а також ініціативи, що
сприяють доступу до їжі та харчування;
Î60 мільйонів доларів на ініціативи справедливості, такі як альтернатива 911 для криз психічного
здоров’я, розширення постійного
житла для людей, які повертаються,
і розширення програм запобігання
насильству та підтримки молоді;
Î40 мільйонів доларів на пріоритетні інфраструктурні проекти,
як-от інвестування в цифровий капітал через розширення інфраструктури широкосмугового доступу;
Î20 мільйонів доларів на екологічні проекти, такі як програми запобігання забрудненню та зменшення
небезпеки, які сприяють чистоті повітря, води та захисту від екологічних катастроф;
Î27 мільйонів доларів США для
регіональних програм, таких як технічна допомога приміській місцевій
юрисдикції, Фонд приміської капітальної інфраструктури та розвиток
готовності до надзвичайних ситуацій та безперервність урядових планів.
Преквінкл також звернула увагу
на той факт, що з 2016 року округ
Кук виплатив додаткові пенсійні виплати на майже 1,95 мільярда доларів понад необхідний внесок, що
значно зменшило непрофінансовані
пенсійні зобов’язання та дозволило
Пенсійному фонду округу Кук зберігати свої інвестовані активи та користуватися перевагами ринкових
показників. Коефіцієнт фінансування Пенсійного фонду зріс до 63,9%
лише за 5 років; без додаткового
фінансування цей коефіцієнт становив би максимум 53,3%. Преквінкл
зазначила, що сплата майже на 2
мільярди доларів вище встановленої законом формули виплати штату
була однією з причин недавнього
підвищення Fitch Ratings.
Преквінкл також наголосила на
кількох важливих пунктах та інвестиціях у бюджет, які будуть просуватися в наступному році:
z 384 мільйони доларів США на
благодійну допомогу — Округ Кук

забезпечує понад 50% благодійної
допомоги в окрузі, незважаючи на
те, що це лише дві з 68 лікарень округу.
z Зосередьтеся на реагуванні
на громадське здоров’я, інформаційно-просвітницькій діяльності та
освіті: гіперлокальні програми вакцинації та постійна робота для поточної реакції на COVID-19, включаючи відстеження контактів.
z Будівництво та розширення
медичних послуг:
z Відкриття оздоровчого центру
Belmont Cragin
z Ремонт та добудова лікарні
Provident
z Розширення ліній обслуговування (неврологія, кардіологія, онкологія)
z Відновлення курсів швидкої
допомоги та розширення стаціонарних можливостей у Provident
Hospital
Розширення життєво важливих
програм, започаткованих за рахунок фінансування Закону CARES,
таких як продовження раундів екстреної допомоги в оренді, включаючи партнерство з офісом головного
судді, щоб запропонувати ці послуги через нову програму підтримки
виселення, яка прискорює процес
розгляду.
53 мільйони доларів США в інвестиції фонду акцій для грантів на
відновлення та соціальну справедливість, а також ініціативи, рекомендовані робочою групою Фонду акцій
для сприяння безпечним і процвітаючим громадам.
Інвестиції в секретаря окружного
суду (CCC) та офіс головного судді
для розширення доступу до судів,
включаючи будівництво нового
кол-центру в CCC, який служитиме
єдиним центром для тих, хто хоче
орієнтуватися в судовій системі, і додаткові секретарі в офісі головного
судді, щоб допомогти користувачам
судів орієнтуватися в новому масштабуванні та віртуальних судових засіданнях.
Розширення критичної технологічної інфраструктури для сприяння доступу до державних послуг та
підвищення ефективності проектів,
наприклад, поточна робота зі створення інтегрованої системи оподаткування нерухомості округу.
Збільшення інвестицій в екологічне планування шляхом створення
підрозділів із запобігання забрудненню та планування стійкості для
допомоги бізнесу та органам місцевого самоврядування.

Заява президента ради округу Кук Тоні Преквінкл
щодо вердикту Кайла Ріттенхауса
25 серпня 2020 року Кайл Ріттенхаус застрелив двох чоловіків з AR-15
у Кеноші, штат Вісконсін, під час протесту проти поліцейського нападу
на Джейкоба Блейка. Сьогодні суд
присяжних визнав Ріттенхауса не
винним за всіма пунктами.
Я думаю про багатьох молодих
чорних і коричневих людей, яким
ніколи і ніде не буде надано такі ж
привілеї, як Кайл Ріттенхаус. Нашу
чорно-коричневу молодь регу-

лярно переслідують, переслідують
і навіть вбивають лише за те, що
вона одягнена в худі, лише за те,
що ходить на пробіжку, просто за
те, що гуляє вулицею чи просто за
те, що існує. Проте ніхто не зупинив Ріттенхауса, котрий мав в руках зброю.
Я боюся після сьогоднішнього
вироку, що це лише підбадьорить
інших чинити подібні види злочинів
під виглядом підтримки порядку та

зменшить право людей на мирний
протест.
Незважаючи на те, що ми не можемо продовжувати втрачати надію,
сьогоднішнє рішення є судовою помилкою і чітко проявляє, наскільки
глибоко хибною та несправедливою
є наша кримінально-правова система в своїй основі.
Фото: Official Facebook Page
of Cook County Board President
Toni Preckwinkle

Продовжується
рекультивація
забудованих територій на заході та
південній околиці.
Продовжується знесення недостатньо використовуваних об’єктів
округу, в тому числі в кампусі слідчого ізолятора.
Подальша підтримка програми
«Інвестуйте в Кук», яку очолює Департамент транспорту та автомобільних доріг (інвестиції 8,5 мільйонів доларів).
Продовження перепроектування
та модернізації будівель округу для
узгодження з зобов’язаннями округу бути нейтральними до вуглецю до
2050 року.
Інвестиції в широкосмугову інфраструктуру для подолання цифрового розриву; Округ надати відповідні кошти на грант широкосмугового
доступу Connect Illinois, отриманий
від штату Іллінойс.
Збільшення на 7% в окрузі FTE,
щоб підготувати потенціал до зростаючого попиту на державні послуги та надати підтримку ініціативам
ARPA.
«Цей бюджет ґрунтується на прогресі, якого ми досягли у реформуванні та перебудові округу Кук в
уряд, який справедливо обслуговує
всіх його жителів – і робить це, не покладаючись на нові податки, штрафи
чи збори в наступному фінансовому
році. Я хочу подякувати всім комісарам і окремо обраним посадовим
особам за вашу наполегливу роботу
впродовж останніх тижнів і місяців,
а також за спільну роботу для покращення округу Кук і наших жителів».
Преквінкл завершила своє бюджетне
звернення до Ради уповноважених.
Вся інформація про бюджет на
2022 фінансовий рік була розміщена
на веб-сайті округу Кук. Також було
запущено інтерактивний веб-сайт
про бюджет, який надає інтерактивні історичні дані та детальну інформацію про бюджет. Цей повноцінний
бюджетний портал покращить доступ мешканців до інформації про
бюджет та фінанси округу та їх розуміння.

###
Округ Кук є другим за величиною
округом у Сполучених Штатах, який
представляє 5,2 мільйона жителів Іллінойсу. Президент ради уповноважених округу Кук є головним виконавчим директором (генеральним
директором) округу Кук і контролює
офіси при президенті та є також президентом лісових заповідників округу Кук.

ЧАС І ПОДІЇ

Я

к соцмережі впливають на
молодь? Якими виростуть
зумери, які завжди дивляться
на екран смартфона? Старше
покоління відповідає це питання однозначно: інтернет робить підлітків лише гіршими.
Але ж самі молоді люди досі не
розуміють, як саме на них впливають соцмережі: 31 відсоток вважає,
що позитивно, а майже половина не
може дати однозначної відповіді. Їх
називають цифровими аборигенами людьми, які не пам’ятають або навіть
не знають, яким був світ до інтернету
та соцмереж. Разом з цим вони вже
зіткнулися з епідемією психічних розладів та самогубств, стали менше займатися сексом та одружуватися. Як
алгоритми соцмереж та короткі відео
змінюють покоління, що росте, — у
матеріалі масштабного спецпроекту
«Алгоритм. Хто тобою керує?”

можна розташувати звички жувати
жуйку, занурюватися в себе та багато
інших. Місце кожної звички на шкалі
найчастіше пов’язують із рівнем стресу і тим, як люди з ним справляються.
Соціальні мережі виробляють у
користувачах негативне підкріплення: не тільки радують лайками та
схваленням, а й дозволяють втекти
від реальності, відволіктися від печалі. І чим частіше туди тікати, тим більше туди тягне: поведінка стає автоматичною, формується адикція.
Що призводить до залежності
людей від алгоритмів соціальних мереж? Згідно з дослідженням Брюера,
існує кілька передумов: несинхронна
комунікація, відсутність бар’єрів і
можливість пліткувати в комфортному середовищі. Підсилює все це відчуття невизначеності — тобто невідомо, чи людина отримає схвалення, чи

йний капкан. Так, лайки та повідомлення не покращують настрій, а лише
створюють його ілюзію. Більше того,
картинка чужого щасливого життя не
тільки не тішить, а й пригнічує інших.
У 2014 році Facebook вирішив
вивчити рівень свого впливу на психологічний стан користувачів. В експерименті взяли участь 689 тисяч
користувачів соцмережі. Щоправда,
самі вони гадки не мали, що над ними
ставлять досліди.
Експеримент полягав у наступному: для частини користувачів алгоритм відбирав публікації таким
чином, щоб вони були переважно
позитивними, для іншої частини у
стрічку новин додали більше негативу. Дослідники протягом тижня
спостерігали за тим, як змінюються
реакції піддослідних та що вони самі
публікують.

Однорукий смартфон
У соціальних мереж одна мета зробити все, щоб користувач проводив у них якнайбільше часу. Принцип
їх роботи можна порівняти з ігровими автоматами: рух стрічки новин
знизу вгору дуже вже схожий на сіпання ручки «однорукого бандита».
І механіка абсолютно та сама: люди
щоразу роблять один і той же рух,
сподіваючись зірвати куш, побачити
щось екстраординарне. Але якщо у
казино грають на гроші, у соціальних
мережах на кону — сама людина, її
час та увага.
Непомірне бажання побачити
в стрічці новин щось дивовижне і
тяжке очікування лайків часто переростають у хворобливу схильність.
І в цьому винні не самі користувачі, а соцмережі, які використовують
будь-які вразливі місця у людській
психіці. Нейробіолог та психіатр Жадсон Брюер у своїй книзі «Залежний
мозок» прямо говорить про те, що
соцмережі, як і цигарки, викликають
дофамінове блаженство.
Більшість людей, опублікувавши
фото, обов’язково зайдуть у соцмережу перевірити лайки та коментарі.
Це дратує близьких і заважає
спілкуванню, але ми продовжуємо
це робити, відчуваючи нескінченну
провину, а часом навіть потай, щоб
не викликати засудження. Бажання
подивитися на екран смартфона з’являється знову і знову.
В основі цієї дії лежить вироблена
мільйонами років еволюції проста
схема: тригер – поведінка – винагорода. Коли нас хвалять, ми радіємо, коли
ні — засмучуємось. Для закріплення
«хорошої» поведінки організм використовує нейромедіатор дофамін,
який відповідає за навчання та мотивацію. Так люди роками навчаються
вести себе умовно «правильно» та
уникати негативних наслідків. І чим
більш явна наша «винагорода», тим
краще. У найстарішу пастку еволюції
потрапляють і користувачі соцмереж:
бажання викласти щось у соціальну
мережу (тригер) - публікація посту
(поведінка) - лайки та реакції (винагорода). Поведінка міцно закріплюється, і щоразу залежність лише зростає.
Саме так люди реалізують бажання
бути в суспільстві та прагнення чогось великого.
На думку Брюера, звичка зав’язувати самому шнурки схожа на звичку
писати повідомлення за кермом автомобіля, — з тим лише застереженням,
що перша нешкідлива, а друга небезпечна для життя. Між ними на різних
позиціях за шкалою «небезпеки»
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«Ми просто зомбі»:
мільйони людей в усьому світі
страждають від соцмереж.
Що з цим робити?

лайкнуть її пост і чи прокоментують.
Це називається періодичним підкріпленням, і саме таку стратегію використовують казино та ігрові апарати.
Виграш випадковий, але достатній
для мотивації. І користувач вже на
гачку. Якщо він раптом спробує зірватися і не відкриватиме соцмережу
протягом хоча б пари годин, додаток
обов’язково надішле йому повідомлення.

Оманлива близькість
Творці всіх популярних соцмереж
чудово розуміють, що заради заробітку використовують уразливості
людської психіки. Але все одно продовжують це робити. У цьому, наприклад, зізнавався колишній президент
Facebook Шон Паркер.
Люди користуються соцмережами, бо шукають схвалення. Згідно з
дослідженням 2015 року, саме бажання бути позитивним героєм в очах
інших людей заводить користувачів
у пастку соцмереж. Кожна публікація
— це крик про допомогу, знак того,
що автору некомфортно, самотньо чи
просто нудно. Лайки та коментарі вгамовують спрагу схвалення, але вона
з’являється знову і знову. «Ви перевіряєте телефон вранці, перш ніж сходити в туалет, або поки знаходитесь в
туалеті. У вас всього два варіанти», —
говорить у документальному фільмі
«Соціальна дилема» Роджер МакНемі,
один із ранніх інвесторів у Facebook.
У результаті розмаїття спілкування
в мережі призводить до того, що людина втрачає здатність справлятися
з проблемами і потрапляє в ізоляці-

Зміни у поведінці людей були разючими. Виявилося, що людина, яка
зустрічає величезну кількість негативних публікацій, сама починає постити такий самий контент. Але якщо
різко збільшити у стрічці позитив, настрій користувача покращується. Маніпулювати станом людей виявилося
надто просто: достатньо було лише
трохи направити алгоритм у потрібний бік.
«Емоційні стани можуть передаватися іншим через емоційне зараження, змушуючи людей несвідомо відчувати самі емоції. Емоційне зараження
відбувається без безпосередньої взаємодії між людьми (достатньо контакту з другом, що виражає емоцію) і за
повної відсутності невербальних сигналів», — йшлося у дослідженні.
Сам факт того, що Facebook таємно, без дозволу експериментував
на живих людях, багатьох шокував.
Виявилося, що соцмережа не тільки
може впливати на настрої людей, але
й не питає на це дозволу. Насправді
Facebook має право творити з розумами людей що завгодно: під час реєстрації будь-який користувач приймає політику використання даних,
в якій є й пункти про експерименти.
Соцмережа це навіть не приховує і
будь-які дії виправдовує покращенням сервісу.

Сила одного
Але зміна настрою мільйонів людей — не єдиний видимий ефект використання соцмереж. Як виявилось,
ті безпосередньо впливають на психічне здоров’я користувачів. У 2014

році група дослідників з університетів Пало-Альто та Х’юстона на чолі
з фахівцем з університету Дюкейна
Май-Лі Стірс вивчила зв’язок активного використання Facebook із симптомами депресії.
Фахівці з’ясували, що користувачі Facebook відчували пригніченість
порівнюючи себе з іншими людьми.
Спершу вченим вдалося виявити зв’язок між часом, проведеним у соцмережі, і депресивними симптомами,
що з’явилися у опитаних. Виявилося,
що чим більше часу людина проводить у телефоні, тим гірше вона почувається.
«Це не означає, що Facebook викликає депресію, але депресивні настрої та марнування часу на порівняння себе з іншими у Facebook, як
правило, йдуть пліч-о-пліч» - йдеться
в дослідженні.
Ситуація посилюється тим, що в
інтернеті люди не розповідають про
повсякденне життя та рутинні справи. Вони діляться радістю, здобутками, гарними видами. Все це дає зрозуміти, що наше життя в порівнянні з
чужим сіре та нецікаве.
Люди, у яких і без соцмереж можуть бути проблеми, при перегляді
стрічки часто почуваються самотніми
та непотрібними. Це лише підштовхує
їх до ізоляції.
«Дослідження показують, що постійно порівнювати себе з іншими є
шкідливим для психіки. Занадто часто
порівняння явно призводить до погіршення емоційного стану», — пояснював один із авторів дослідження.
Однак соцмережам зовсім не потрібна стабільна психіка користувачів: їм важливо, щоб ті залишалися
онлайн та приносили прибуток. «Такі
компанії, як Google та Facebook, постійно проводять на користувачах
експерименти. Завдяки їм вони точно знають, як змусити людей чинити
так, як потрібно. Це банальна маніпуляція», - каже колишній менеджер
Facebook Сенді Паракілас. За його
словами, аудиторія сучасних соцмереж — це піддослідні тварини. І досліди над ними проводяться не для
того, щоб розробити ліки від раку чи
допомогти дітям, які голодують. Ми
просто зомбі. Вони хочуть, щоб ми
дивилися більше реклами. Так вони
зароблять більше грошей», — робить
висновок він.

У FOMO віруючі
У 2018 році команда вчених провела ще один експеримент над 143
студентами Університету Пенсільванії, який довів прямий причинно-наслідковий зв’язок між використанням
соцмереж та відчуттям тривоги та
самотності. Випробуваних розділили
на дві групи, попередньо замірявши
їхнє самопочуття та ментальний стан
за семи критеріями. Першій групі
дозволили користуватися соцмережами без обмежень, другі ж сиділи в
Instagram, Facebook та Snapchat лише
10 хвилин на день. Через три тижні у
першої групи нічого не змінилося, а
ось члени другої групи відчули значні
покращення в настрої.
Вчені впевнені: крім постійного
порівняння себе з іншими використання соцмереж викликає FOMO
(fear of missing out), або синдром втраченої вигоди. Страх пропустити щось
важливе та відчуття, що життя пройде
повз, стали базовими для більшості
користувачів. Результати дослідження кажуть, що без наслідків психіки
в соцмережах можна проводити не
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більше 30 хвилин на день. Але далеко
не кожен користувач може витримати це обмеження.
Оксфордський словник визначає
FOMO як «занепокоєння про те, що
приголомшлива чи цікава подія може
в даний час відбуватися в іншому місці; часто викликано постами, побаченими у соціальних мережах». Фахівці
стверджують, що цей страх часто
йде в руку з непереборним, майже
маніакальним бажанням залишатися в курсі всього, що відбувається зі
знайомими. Перше масштабне дослідження FOMO було опубліковано ще
у 2013 році, але тоді фахівці вважали,
що одержимість соцмережами – не
причина, а наслідок самотності та
замкнутості. Пізніші дослідження показують, що все навпаки.
Ще вісім років тому більше половини людей в опитуванні зізнавалися,
що бояться пропустити в соцмережах
щось важливе, і тому їх перевіряють
періодично.
Кожен третій був готовий кинути
палити, але тільки не втекти з соцмереж. Парадоксально, але багато хто
хотів би влаштувати собі «канікули»
чи «детокс» від соцмереж, але не ризикують цього робити.
Недавні дослідження говорять
про те, що синдром втраченої вигоди відчувають люди різного віку, а
не тільки підлітки. Дослідники з року
в рік наполегливо радять обмежити
використання соцмереж, а у разі серйозних поліпшень емоційного стану
— взагалі видалити акаунти. Але, судячи з того, що кількість користувачів
і час перебування в соцмережах постійно зростають, до цих порад ніхто
не прислухається.
Нездорове ставлення
Еволюція сприяла тому, що людину хвилює думка про неї найближчого оточення, її сім’ї та близьких
людей. Така «суспільна» думка — це
вироблений тисячоліттями важіль
тиску на людину, який дозволяє прищепити норми поведінки та моралі.
Але соцмережі довели цю установку
до абсурду: люди фізично не готові
знати, що думають про них тисячі та
мільйони передплатників та випадкових незнайомців. Користувачі не можуть приймати суспільне схвалення
або осуд цілодобово, цього не здатна
витримувати ніяка психіка.
За словами соціального психолога Джонатана Хайдта, у найбільшій
небезпеці виявилося покоління Z —
діти, народжені у 1996 році та пізніше,
які потрапили до соціальних мереж у
дитинстві та підлітковому віці.
Молодь коротає весь вільний час
у смартфоні, а отже, ціле покоління
стає більш тривожним, депресивним
та ізольованим.
Останнє підтверджує статистика:
серед «зумерів» кількість тих, хто хоч
раз ходив на побачення або мав романтичні стосунки, стрімко падає.
При цьому серед американських
підлітків спостерігається гігантський
стрибок рівня депресії та тривожності. Він розпочався у 2011-2013 роках
— саме тоді, коли соціальні мережі
перенеслися до мобільних телефонів. Рівень селфхарма (навмисне заподіяння шкоди своєму тілу), раніше
стабільний протягом багатьох років,
різко зріс на 62 відсотки серед дівчаток-підлітків та на 189 відсотків серед дівчаток 10-12 років. Той самий
патерн спостерігається і в статистиці
самогубств: зростання майже на 70
відсотків серед підлітків (15-19 років)
і майже у півтора рази у дівчат молодшого віку — хоча історично вони ніколи не входили до зони ризику.

ПРОБЛЕМА
Не останню роль у цьому відіграли фільтри для фото, які є практично у
будь-якій програмі. Найрізноманітніші фільтри зустрічаються в Instagram
- соцмережі, яка складається з фотографій. На зорі створення програми
за допомогою фільтрів можна було
додати до фото рамку або ефект
вицвілого знімка. Але зараз їх використовують для інших цілей: випрямити ніс, розгладити шкіру або збільшити губи.
Це дуже негативно впливає на
психіку користувачів, а особливо підлітків. Так, за даними дослідження Бостонського медичного центру (BMC)
у Массачусетсі, сама можливість довести свою зовнішність до уявної
«досконалості» на картинці викликає
невдоволення зовнішнім виглядом у
реальному житті. А це, у свою чергу,
породило величезний стрибок попиту на пластику. У 2013 році серед пацієнтів пластичних клінік у США лише
13 відсотків хотіли змінити зовнішність так, щоб вона була більше схожа
на відредаговане селфі. У 2017 році зі
своєю фотографією, рясно вкритою
фільтрами, до хірургів приходило вже
55 відсотків пацієнтів.
У зоні підвищеного ризику опиняються молоді люди та підлітки, які й
без того часто надмірно критичні до
власної зовнішності. На фотографіях
вони намагаються підкреслювати вилиці, випрямляють і вкорочують носи,

збільшують очі, і все це впливає на самооцінку і може викликати дисморфічний тілесний розлад (body dysmorphic
disorder, BDD). Тілесна дисморфофобія
проявляється як надмірне занепокоєння зовнішніми недоліками, що здаються такими, і її жертви роблять все
можливе, щоб їх приховати або виправити, навіть зі шкодою для здоров’я.
Люди із таким розладом часто роблять
не одну, а кілька пластичних операцій.
Захворювання відносять до обсесивно-компульсивниго спектру. Вчені з
медичного центру Бостона прямо говорять, що одна з причин BDD – селфі.
«Поширеність цих відфільтрованих зображень може змусити людину почуватися неадекватно через те,
що в реальному світі вона виглядає
по-іншому, і може навіть діяти як спусковий гачок і призвести до розладу»,
- роблять висновок вчені з Бостонського медичного центру.
Дослідження показують, що найактивніше свої селфі редагують ті підлітки, які незадоволені своєю зовнішністю. Більше того, користувачі з вже
діагностованим розладом у пошуках
схвалення найчастіше показують
глянсову версію себе у соцмережах.
Тілесна дисморфофобія дуже поширена: раніше вона вражала лише
одного з 50 осіб, але кількість таких
діагнозів зростає з кожним роком.
Алгоритмам вигідно, щоб користувачі активно користувалися фільтрами
або зависали над фотографіями «іде-

альних», на їхню думку, людей, оскільки цей процес затягує. Це вже дослідження Florida House Experience.
У 2018 році британський лікар-косметолог Тиджіон Ешо вперше ввів термін Snapchat-дисморфія
(Snapchat dismorphia). Так фахівець
описав запит клієнтів на перетворення на «цифрову» відфільтровану
версію себе за допомогою хірургії. В
основі цих бажань — та сама дофамінова голка, наркотична залежність
від соцмереж, що виникає через необхідність схвалення. Гладка шкіра,
білі зуби, правильні риси обличчя
– таке «відфільтроване» зображення
набере більше лайків та коментарів,
ніж звичайне. «Небезпека полягає в
тому, що це не просто орієнтир, це
стає таким чином, як пацієнт бачить
себе. Він хоче виглядати так само, як
цей образ», — каже Ешо. Він зазвичай відмовляє у будь-якому втручанні пацієнтам, одержимим фільтрами.
Однак таких хірургів, як він, мало:
більшість береться за переробку обличчя, навіть якщо це небезпечно і не
принесе пацієнтам бажаного щастя.

Солодка брехня
І якщо Facebook і Instagram — майданчики, в яких мешкають в основному так звані міленіалі (люди, народжені в період з 1981 по 1996 рік), то
молодше покоління Z давно освоїло
принципово новий майданчик TikTok.

Соцмережу було запущено у 2016
році, але вибухову популярність почала набирати наприкінці 2019-го.
У січні 2021 року кількість активних
користувачів програми досягла 689
мільйонів осіб.
TikTok не випадково називають
соцмережею для молоді: більше половини (62 відсотки) її американських
користувачів віком від 10 до 29 років.
Основа соцмережі - короткі ролики,
які зазвичай тривають в районі 15 секунд. І в цьому її головна пастка: відео
настільки затягують, що користувач
TikTok проводить у ньому в середньому 52 хвилини. 90 відсотків людей відкривають додаток щодня.
Феномен TikTok у його алгоритмах.
Тут неважливо, скільки у користувача
передплатників, чи є армія фанатів і
скільки сил було витрачено на ролик.
Важливо лише одне – віральність.
Стрічка рекомендацій у кожного користувача різна і підбирається відповідно до його смаків та інтересів.
Серед користувачів TikTok існує жартівлива градація «рівнів» соцмережі:
при першому запуску програма показує ролики «для звичайних смертних»
— тіктоки популярних блогерів, знаменитостей та контент із мільйонами
лайків. Алгоритм потрібно тренувати:
активно лайкати та відзначати те, що
не сподобалося. Згодом він точно підлаштовується під конкретну людину.
Існують окремі рівні для любителів
в’язання, абстрактних жартів або лю-
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дей із середнім розміром одягу. Усі
вони можуть набирати мільйони лайків та переглядів і ніколи не перетинатися.
Такий точковий підхід до залучення користувачів золота жила для
будь-якого інтернет-сервісу.
Секрет рекомендацій ще в 2015
році розгадали в Netflix: 80 відсотків
глядачів сервісу охоче продовжували дивитися те, що пропонував алгоритм, що вивчив їх смаки. TikTok
експлуатує ці механізми набагато
активніше і глибше. «Ви просто перебуваєте в приємному дофаміновому
стані. Це відбувається майже гіпнотично, ви просто дивіться і дивіться
в екран», — пояснила процес споживання контенту в TikTok професор
Університету Південної Каліфорнії
доктор Джулі Олбрайт.
Тут принцип нескінченного і швидкого стимулювання доступного «щастя» доведено до краю: просто так
закрити додаток і повернутися в реальне життя неможливо. «П’ять хвилин у TikTok рівні години в реальному
житті», - гірко жартують дослідники
феномену соцмережі. Лікар Олбрайт
підтверджує цю тезу: концентрація
уваги знижується, і через це з’являється ефект часу.
За її словами, молодь вже зараз демонструє наслідки таких деформацій.
Наприклад, якось її студентка розповіла їй, що твердо вирішила присвятити себе написанню пісень. Але з однією умовою: якщо за три місяці їй не
вдасться прославитися, то доведеться вибрати іншу мету в житті.
Такий підхід старшому поколінню
здається абсурдним, адже щоб досягти такої мети, в їхньому розумінні
потрібно витратити чимало сил і часу.
Знайомий професор Олбрайт поділився з нею історією, яку обидва
визнали дуже показовою. Викладач
запитав студентів, що вони планують
робити найближчі п’ять років після
випуску. «Студенти дивилися на нього як на божевільного. П’ятирічний
план? Про що ти говориш, це ж ціла
вічність! - Згадує вона.

***
Пандемія коронавірусу, що розгорнулася у 2020 році, стала першою
потужною історичною подією для зумерів, яка повністю перевернула їхнє
життя та погляд на майбутнє. “Пандемія визначить це покоління. Це перше потрясіння, яке вони зазнали на
шляху до дорослого життя або на момент вступу до нього», — вважає президент і провідний дослідник Центру
кінетики поколінь Джейсон Дорсі.
І зумери справді зазнали на собі
наслідків світового локдауну: більше
половини покоління Z у віці від 18 до
23 років або хтось із їхньої родини
втратив роботу чи зіткнувся зі скороченням зарплати. У міленіалів цей
показник також високий — серед них
40 відсотків відчули, як їхнє майбутнє
похитнулося.
Втрата навичок спілкування, психологічна залежність від смартфона, неадекватне сприйняття себе, тривожність та депресія — усім цим зумерів
та міленіалів «обдарували» алгоритми
соцмереж. Найосвіченіше покоління в
історії людства виявилося не готовим
до глобальних потрясінь. Новий світ
найближчими роками не стабілізується, і над майбутнім нависла серйозна
загроза. Соцмережі їм явно не допоможуть, зате з радістю запрацюють на
їхньому горі та страхах.
Автор Софія Кадочнікова
Джерело: спецпроект «Алгоритм.
Хто тобою керує?»
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нахарі в Україні стверджують,
що немає ефективніших ліків
проти раку і будь-яких доброякісних пухлин, чим сік веселки. У селі
Космач на Гуцульщині цим грибом
лікуються віддавна і називають
його здебільшого гриб-веселун.
У сусідніх з Космачем селах цей
гриб має ще назву панна. Його
вживають в сирому вигляді, в
сухому, у вигляді різних настійок.
Найбільш важливе і дискусійне
питання полягає в тому, чи виліковує
гриб веселка злоякісні пухлини, наскільки допомагає він онкохворим
при різних стадіях та локалізаціях захворювання. На жаль, ні наша українська, ні світова медицина ще не
можуть з певністю назвати ані причин раку, ані, тим більше, надійних
ліків чи гарантованих способів його
лікування. Академік Борис Болотов
казав: «рак виявився сильнішим сотень тисяч лікарів і біохіміків. Але
боротьба з раком не повинна зупинятися ні на один день. Без боротьби
не може бути перемоги». (Б.Болотов
«Здоровье человека в нездоровом
обществе» 2010р. стор.457). Рак ніби
пристосовується до нових способів
боротьби з ним. Але медична наука
вперто шукає нові ліки і способи боротьби з раком.
Рак тепер не вирок, щораз більший процент хворих виліковується
і чим раніше виявлено хворобу, тим
легше вона піддається лікуванню.
Одним хворим допомагають якісь
одні ліки, іншим другі, в третіх випадках застосовують комплекс лікарських засобів, різні схеми лікування, опромінення, хіміотерапію,
дієти. В своїх книгах про лікування
грибами (фунготерапія), публікаціях
в газеті «Грибная аптека», статтях,
опублікованих в Інтернеті директор
Санкт-Петербурзького центру фунготерапії Філіппова І.О. стверджує,
що препарати на основі гриба веселки змушують організм людини
виробляти перфорин. Перфорин
знаходить в організмі ракові клітини
і знищує їх, руйнуючи їхню оболонку.
Клінічні дослідження, проведені даним центром доводять, що «протипухлинна здатність грибів набагато
вища, ніж розрекламованих синтетичних ліків», причому найвищий
протипухлинний індекс виявився
саме в гриба веселки. (Філіппова
І.О. «Почему и как гриби лечат рак»,
Москва-Санкт-Петербург,
«Диля»,
2009р., стор.77). Тобто гриб веселка
активно діє на ракові клітини і досить частими є випадки, коли після
прийому веселки ракова пухлина
починала зменшуватись. Проте, варто розуміти, що тут все залежить від
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Фунготерапія:
такий загадковий і
цілющий гриб веселка

особливостей організму хворого,
ступеня поширення недуги, тому давати гарантію, що веселка допоможе
тій чи іншій людині не можна, адже
з різних причин таке лікування не
завжди допомагає.
На жаль, в багатьох випадках,
поки що, медицина не може обійтися без хірургічного втручання, бо
ні ліки, ні імунна система людини
не можуть дати собі раду з раковою
пухлиною. Але після перенесеної
операції, опромінення, хіміотерапії,
препарати веселки є дуже допоміжними для запобігання появи метастазів та рецидивів хвороби, виведення з організму радіонуклідів,
продуктів розпаду хворих клітин,
підвищення імунітету та загального
тонусу організму. Тому щораз більше
лікарів радить своїм пацієнтам, хворим на різні види раку чи з іншими
злоякісними чи доброякісними пухлинами, приймати гриб веселку.
Веселку дуже добре використовувати для підвищення імунітету,
профілактики доброякісних та злоякісних пухлин. Дослідженнями
проведеними Санкт-Петербурзьким
Всеросійським центром фунготерапії доведено, що жоден лікувальний гриб не підвищує так імунітет
людини, як веселка. Тому для підвищення захисних сил організму, його
зміцнення, профілактики багатьох
хвороб, в тому числі онкологічних,
варто періодично вживати веселку.
Особливо радять використовувати
веселку при пухлинах жіночих органів, як при злоякісних, так і при
доброякісних. Філіппова І.О. стверджує, що при лікуванні веселкою
«міоми і фіброміоми вже через два
місяці скорочуються в розмірах майже на чверть, розсмоктуються затвердіння в грудях» (І.Філіппова «Лечение лекарственними грибами»,
Москва-Санкт-Перетбург,
«Диля»,
2009р., стор.87).
При інших хворобах найчастіше
вживають настій веселки - п’ють по
чайній чи десертній ложці (залежно
від важкості хвороби) 3 рази в день.
При гіпертонічній хворобі досить
випивати зранку та ввечері по чайній ложці настойки веселки.
Найбільш поширеним і зручним
способом застосування гриба веселка з лікувальною метою є вжи-

вання його настою. Настій робили
космацькі знахарі Юрій Бербеничук,
Анастасія Кіращук, Явдоха Вінтоняк
на горілці, розведеному спирті, самогоні, вині, олії (краще оливковій
чи лляній). Щодо спирту, горілки чи
самогону, то більшість дослідників
радять виготовляти настойку на сировині міцністю не вище 35 градусів.
Оптимально 25-35. Оскільки зараз у
продажі є багато підробленої алкогольної продукції, найкраще виготовляти настойку Веселки на очищеному самогоні міцністю 35 градусів.
Крім того, самогон не містить тих
хімічних домішок які є в горілці. Для

приготування настоянки треба на 3
літри горілки (самогону) додати 750
грам порізаного сирого гриба веселки. Деколи доводиться зустрічати
рекомендації брати для приготування настоянки певну кількість (штук)
яєць веселки, як кажуть у Космачі: на
око. Але ж яйце веселки може бути
різним. Є яйця по 20-30 грам, а бувають часто і поза 100 грам. Тому краще дотримуватися не кількісного, а
вагового показника. Веселку краще
різати ножем з нержавіючої сталі.
Розмір кусочків може бути різним, але краще робити їх розміром
приблизно як лісовий горіх (2-3 грами). Більші шматки будуть слабше
(повільніше) віддавати в настойку
свої корисні речовини, менші робити можна, але тоді при нарізанні
буде зайвий контакт гриба з металом. Крім того, кусочки гриба веселка після настоювання викидати не
варто. Їх краще з’їдати по мірі використання настойки. В такому випадку рекомендованого розміру кусочків веселки приблизно вистачає для
того, щоби з’їдати по кусочку гриба
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при кожному прийомі настойки. При
виготовленні лікарства із сухого гриба його треба брати 75 грам, тобто з
розрахунку 25 грам сухого гриба
на 1 літр горілки. Гриб веселка при
сушінні стає легшим в 10 разів. Настоювати веселку треба в скляному
чи емальованому посуді, в темному,
прохолодному місці. Строк настоювання має бути не меншим як 3 тижні. Оптимальний термін настоювання 2 місяці. Чим довше настоюється
гриб, тим більш цілющою стає настойка. Строк придатності настойки
2 роки. Зберігати і настоювати його
треба в темному прохолодному місці, можна в холодильнику.
Тим, кому протипоказане вживання спирту (алкоголю) навіть в малих
кількостях, можна порадити вживати гриб веселку з медом, цукром чи
порошок із висушених і перемелених грибів. Аналогічно як на горілці,
можна робити настоянки гриба на
оливковій чи лляній олії або на сухому червоному вині. Пропорції і дози
вживання такі ж, але на мою думку, в
цих випадках для кращого екстрагування гриба треба брати порошок із
сухого гриба. Також робляться мазі з
веселки, желе, сік, порошок із висушених і перемелених грибів. Хто має
можливість, може використовувати
сиру, тобто свіжу веселку (наприклад при лікуванні шкірних хвороб,
раку горла та ротової порожнини,
геморою, для посилення росту вій,
профілактики та усунення зморшок
на обличчі, шиї).
Для профілактики онкологічних
та інших хвороб в деяких місцевостях веселку вживають в їжу. У Космачі, наприклад, добрим фахівцем у цій
справі є Гафія Петришин. Для цього
принесений з лісу гриб (яйце) ріжуть
як на салат, приправляють сіллю,
сметаною і з’їдають. Можна додавати до свого смаку інші приправи

(часник, цибуля). Такий салат можна
вживати досить часто, бо веселка не
має протипоказань і поєднується з
іншими ліками. Інколи веселку готують з яєчнею.
При настоюванні гриба веселки з
медом, порізаний на невеликі кусочки (розміром з невеликий лісовий
горіх) гриб заливають рідким медом
в пропорції 1:1 (за вагою). Зберігати
таку настойку треба в холодильнику
або в прохолодному приміщенні для
попередження бродіння. Веселку
з медом дуже добре застосовувати
при туберкульозі та раку легенів, захворюваннях шлунка й кишечника, а
також для профілактики простудних
і онкологічних захворювань. Таку
настоянку можна споживати відразу
в день приготування. Для цього просто з банки береться кусок гриба,
плаваючого в меді, і з’їдається. Приблизні розміри кусочків гриба, на які
його треба порізати, можна визначити виходячи з того, що 250 грам
гриба треба порізати на 90 кусочків
Продовження на стор. 34
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(30 днів по 3 кусочки). Можна також пересипати кусочки порізаного гриба цукром.
При раку простати, прямої кишки, товстого кишківника, крім обов’язкового вживання настоянки веселки можна щодня робити клізми та свічки з гриба веселки. Свічки
можна використовувати при дисбактеріозі,
геморої, тріщинах анусу, поліпах кишківника, онкологічних недугах прямої кишки, при
жіночих недугах, ендометриозі, запаленні
придатків, кістах, міомах і фіброміомах. Процес виготовлення свічок із порошку висушеного гриба трохи трудомісткий, але коли
виникає така проблема це не має бути на
заваді. Сушена веселка легко мелеться звичайною кавомолкою. Порошок гриба можна змішувати із попередньо розтопленим і
остудженим до густоти сметани бджолиним
воском.
Щоби свічки були м’якшими і легше
розтоплювалися після введення, віск можна розводити з олією, краще оливковою,
лляною або рафінованою соняшниковою.
Небажано перегрівати сам гриб, бо підвищення температури знижує його корисні
властивості. Коли віск з олією будуть становити однорідну масу, треба зняти банку
із цією сумішшю з вогню і змастити чистою
олією заготовки для свічок (наприклад кусочки фольги розміром 10х10 см). Фольгу
можна намотати на дерев’яну чи ебонітову
паличку, загнувши потім один край. Таким
чином вийде невеликий циліндрик. Після
того, коли суміш воску і олії в банці почне застигати до цієї суміші треба при помішуванні
всипати порошок гриба веселки з розрахунку приблизно 0,5 грама на 5 грам основи. Це
приблизно одна свічка. Якщо брати 100 грам
воску і 100 мл олії, то треба 20 грам порошку
гриба. Має вийти приблизно 40 невеликих
свічок. Коли суміш воску, олії і порошку гриба вже буде важче перемішувати, (а перемішують для того, щоби порошок не осідав і у
всій масі була приблизно однакова концентрація порошку гриба) її треба по порціях
виливати в заготовки з фольги і загортати
їх як цукерки. Це краще робити невеликою
групою з 2-3 чоловік. Так приготовлені свічки можна зберігати в холодильнику по кілька місяців.
Використовувати можна таким же способом як звичайні лікувальні свічки. При
потребі анальний отвір попередньо можна
змастити олією, маслом, вазеліном. Вставляти свічки найкраще раз на добу увечері
перед сном.
Це загальновідомий, найбільш простий
і поширений спосіб лікування веселкою,
який використовується при лікуванні будьяких онкологічних захворювань. Однак при
різних формах онкології можуть застосовуватися інші або додаткові способи.

Відомий Білоруський фунготерапевт з
м. Білоозерська Віктор Чикуйонок наводить ще один цікавий рецепт застосування
веселки - грибний бальзам. Цілі і пророслі
яйця веселки 0,7 кг очищають від бруду, розрізають на невеличкі кусочки, і заливають 2
літрами горілки в трилітровій банці. Настоювати при кімнатній температурі 30 днів в
темному місці. Після того перелити настойку
в інший посуд, а гриби, що залишилися на
дні збити в однорідну масу, перемішати з 2
столовими ложками меду і зі злитою перед
тим настойкою. Цей бальзам пити при різних пухлинах, в т.ч. і злоякісних по 1 столовій ложці два рази на день перед їжею. Курс
лікування - мінімум 2 місяці без перерви.
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При хворобах шлунково-кишкового тракту
бальзам пити так само, але по 1 чайній ложці. Перед сном цим бальзамом можна змазувати хворі суглоби і розширені від варикозу
вени.
Вживати настойку гриба веселки при
злоякісних і доброякісних пухлинах треба
по одній столовій ложці 3 рази в день за 30
хвилин до прийому їжі. Для звикання організму радять перший тиждень пити по чайній ложці три рази в день, другий тиждень
по десертній, а далі до кінця лікування – по
столовій. Курс лікування відбувається так:
вживається перша літра настоянки (приблизно 1 місяць) потім робиться тиждень
перерви, вживається друга літра після чого
робиться вже 2 тижні перерви і вживається
третій літр. Тобто на 1 курс лікування Вам
знадобиться 3 літри настойки. Перерва між
курсами становить 3 тижні. Всі наступні курси проводяться так само, як і перший. Це
загальновідомий, найбільш простий і поширений спосіб лікування веселкою, який використовується при лікуванні будь-яких онкологічних захворювань. Однак при різних

формах онкології можуть застосовуватися
інші або додаткові способи.
Препарати веселки допомагають при
хворобах серцево-судинної системи, зокрема гіпертонії, поліпшують формулу крові.
Зокрема при гіпертонії достатньо вживати
2 рази в день по чайній ложці настойки веселки, щоби вивести з організму надлишок
холестерину і забути про хворобу. Найзручніше в таких випадках пити за 20-30 хвилин
до сніданку і вечері по чайній ложці настойки гриба.
Тимофій Книшук та Олена Кравчук з Космача стверджували, що дуже помічна веселка при багатьох захворюваннях системи
травлення та сечостатевої системи, зокрема
нирок. Всілякі виразки і запалення шлунково-кишкового тракту добре піддаються лікуванню веселкою.
Лікує веселка і хвороби обміну речовин,
підвищену та понижену функцію щитовидної залози, різні форми діабету, всякого
роду, затвердіння, папіломи тощо. Концентрована настійка веселки застосовується
для лікування суглобів, остеохондрозу: сирі
порізані на дрібні шматочки яйця веселки
треба скласти в півлітрову банку і залити доверху слабкою (30гр.) горілкою. Настоювати
3 тижні і змащувати хворі місця на ніч, тепло
укутавши. Кажуть, що такими компресами
можна вилікувати суглоби назавжди. При
шкірних хворобах (рани, виразки, забиття,
гематоми, свищі, рожисте запалення шкіри,
опіки, ошпарення, грибкові ураження і т.д.
треба взяти 100 гр. гриба веселки (можна і
вистреленого гриба), залити 200 мл. горілки, настояти не менше 3-х тижнів. Не відфільтровувати. Чим довше настоюється, тим
краще. Робити на проблемні місця примочки (не компреси).
Василина Прощук та Гафія Рошканюк
з Космача запевняли, що жіночі хвороби,
зокрема такі як фіброми, міоми, кісти, приховані статеві інфекції також лікуються препаратами з веселки. Для цього, залежно від
хвороби, використовують як традиційну настойку веселки, так і сік з неї, мазі, порошок
із сушеної веселки та інші препарати.
Веселку корисно періодично вживати
для профілактики різних хвороб, зокрема
для профілактики пухлин, серцево-судинних хвороб, хвороб органів травлення, обміну речовин, підвищення імунітету і т.д. Адже
кожен знає, що хворобу легше попередити,
ніж лікувати.
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Електрична стимуляція
для покращення
функцій мозку

У пілотному дослідженні на добровольцях науковці зі
Школи медицини Університету Міннесоти та Массачусетської лікарні загального профілю доводять, що окремі функції людського мозку, пов’язані із самоконтролем та розумовою гнучкістю, можна покращити за допомогою прицільної
електричної стимуляції його ділянок.
Алік Відж, доктор медицини, доцент кафедри психіатрії
Медичної школи Університету Міннесоти, є старшим автором
дослідження, опублікованого в журналі Nature Biomedical
Engineering. Своє дослідження команда Віджа провела на 12
пацієнтах, чий мозок прооперували під час лікування епілепсії. Під час операції по всій його поверхні розмістили сотні
крихітних електродів з метою реєстрації його активності та
визначення ділянок, в якій виникають спазми.
У цьому дослідженні Відж об’єднав зусилля із Сідні Кешем, доктором медицини, експертом з дослідження епілепсії Массачусетської лікарні загального профілю, та Даріном
Доґерті, фахівцем у галузі електричної стимуляції мозку.
Разом вони ідентифікували ділянку мозку – так звану «внутрішню капсулу» (capsula interna), – електрична стимуляція
якої покращувала психічні функції пацієнтів. Ця ділянка відповідає за когнітивний контроль – перехід від одного способу мислення або поведінки до іншого, який порушується за
більшості психічних захворювань.
«Як приклад можна навести людину у стані депресії, яка
не може так просто позбутися негативної думки, що “застрягла” в її голові. Терапія таких станів відіграє важливу роль
у лікуванні цілої низки психічних недуг», – розповідає Алік
Відж.
Дослідники розробили алгоритми, які дозволяють відстежувати здатність пацієнтів до когнітивного контролю як
за їхньою поведінкою, так і безпосередньо за показниками
мозкової активності. Стимуляцію мозку посилювали одразу,
коли їхні показники на лабораторних тестах когнітивного
контролю погіршувалися.
«Ця система може зчитувати активність мозку і застосовувати невелику електричну стимуляцію, як тільки у пацієнта
виникають когнітивні чи емоційні труднощі. Тут можна провести аналогію з електровелосипедом: коли велосипедисту
стає важко, система відчуває це і активує електропідсилення
педалей. Ми розробили щось схоже для психічних функцій
людини», – розповідає Відж.
Дослідження вперше демонструє, що:
– На окремі функції мозку, пов’язані з психічними захворюваннями, можна впливати за допомогою електричної стимуляції його ділянок;
– У структурі внутрішньої капсули присутні ділянки, які
особливо ефективні під час покращення когнітивних функцій;
– Алгоритм зі зворотним зв’язком, який використали у
дослідженні, був удвічі ефективніший, як порівняти зі стимуляцією у випадкові моменти часу.
Окремі пацієнти, які взяли участь у дослідженні, окрім
епілепсії, страждали також на підвищену тривожність. Після
проведення електричної когнітивної стимуляції вони повідомили, що тривожність у них зменшилася й вони значно
більше могли відволікатися від недуги і натомість зосереджуватися на своїй діяльності. За словами Віджа, цей метод,
окрім епілепсії, можна використовувати для терапії тривожних розладів, депресії та ще низки захворювань.
«Замість того, щоби зменшувати симптоми, ми можемо
дати пацієнтам інструмент, який дозволяє їм керувати своєю
свідомістю. У такий спосіб ми повертаємо їх на місце водія і
даємо відчути свободу волі», – каже науковець.
Схема покращення когнітивних функцій за допомогою
стимуляції мозку вже схвалена Управлінням з продовольства і медикаментів США. Тож невдовзі її, можливо, введуть у
медичну практику.
Researchers boost human mental function with brain stimulation
ScienceDaily, 1/11/2021
Джерело: Збруч (https://zbruc.eu/node/108849)
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Робота

Рент

Потрібна жінка для роботи в російській сім’ї. 847-329-0202
Toolmag Corp. потрібні на роботу

Tel: 773-956-1759•Fax: 773-345-5622
Ми пропонуємо традиційні та нетрадиційні
церемонії поховання, кремацію та
поминальні служби на протязі 100 років
Економний пакет пропозицій
та конкурентоспроможні ціни
Переправа тіла на Україну
5776 W. Lawrence Ave. Chicago, IL 60630
www.muzykafuneralhome.com 773-545-3800

lathe operators for part or full time
in Franklin Park. Please call: 847-9289768. Polish and English
Потрібно на роботу: електрик з
досвідом роботи в США. 224-3051991
Добра РОБОТА для водіїв! $22/

Рент. 2 bedroom / 1 bathroom.
Diversy-Central, Chicago. New kitchen and bathroom, wood floor.
$1,050 a month + deposit. Tenant
pay electricity + gas/heating. 773 615 - 3280 languages spoken.
Рент. Квартира - 2 спальні, 1 ванна.
Cumberland & Foster. 773-968-1546
- Маріус (польською); 815-839-6176
- Михайло (українською)

Різне
Математика. 773 -459 - 4092

год. Дзвоніть: 847-345-3044
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жінка,
що мешкає
в
Приємна
літня пара
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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,
7обов’язкове.
днів на тиждень $250 / день. Потрібна хороша
англійська, DL і машина.
2.Жінка
Літняпохилого
жінка ввіку
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Чикагошукає
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в Lincolnshire
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помічницю
з досвідом роботи на 12
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без проживання).
/день. Потрібні
відвідування.
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на тиждень.
12
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в Northbrook
на
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в Lincolnshire
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постійну
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4
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вранці
і
роботу жінку по догляду. Робота з
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
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в
тиждень,
з
10
ран.
до
2 по-пол.;
$17.50вимагається. Водіння авто не
обов’язкове.
18/год. Потрібні гарна англійська, DL, машина.

4.Приємна
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Skokie
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в Chicago
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приходьте
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у
нас
особисто.
Водіння авто не обов’язкове.

Робота в Чикаго та околицях, з проживанням та без!
181
IL 60093
60641 |z773-545-5685
773-545-5685
181Waukegan
WaukeganRd,
Rd.,Ste
Ste201
201,Northfield,
Northfield, IL
Денна або нічна робота для досвідчених caregivers. Приходьте в агенцію реєструватися особисто!
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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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Одне з найдосвідченіших агентств
в Чикаго "Euro Care"пропонує
добре оплачувану роботу
по догляду за літніми людьми:

312–593–3675

ǲȜȝȜȚȜȔȓȕțȎȗȠȖȣȜȞȜȦȡȳȝȞȖȏȡȠȘȜȐȡ
ȞȜȏȜȠȡȕșȳȠțȳȚȖșȬȒȪȚȖ ȕȝȞȜȔȖȐȎțțȭȚȳȏȓȕ
/PSUI.JMXBVLFF"WFOVF
$IJDBHP *-

ëēĔĒĊČĆĄđđģĐ
ĈĉđĠ
$PNFHP
ćĒĈ

èĒĕĆĩĈĔĒąĒĖČēďĢĕ

öĉďĉĘĒđėčĖĉ

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

Ми відкрили новий офіс неподалік Української околиці!
1032 N. Ashland Avenue, Chicago, IL 60622

773 - 707 - 0018 eurobestcare@gmail.com
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БЕРЕГИНЯ
Домашній майонез з цілого яйця

Пропонуємо вам рецепт майонезу в домашніх умовах, який готується
за лічені хвилини, і в цьому рецепті не потрібно відокремлювати жовтки
від білків.
Так що ви зможете приготувати відмінний соус максимально швидко.

Інгридієнти:

z 2 шт. яйця
z 1 ст. л. гірчиці (негострої)
z 1 дрібка солі
z 1 дрібка чорного перцю
z 2 ст. л. лимонного соку (сік половини лимона)
z 100-150 мл олії соняшникової
У чашу розбийте 2 яйця, додайте
по дрібці чорного перцю і солі, столову ложку негострої гірчиці.
Потім влийте 100-150 мл соняшникової олії і добре перемішайте занурювальним блендером до
однорідного стану. Чим більше со-

няшникової олії ви використовуєте,
тим більш щільною вийде структура соусу.
Додайте в чашу сік половини лимона і ще трохи перемішайте.
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Рецепт пуншу:
готуємо разом
Приготуємо ароматний пунш
з червоного вина і журавлиного
соку. Декоруємо його кубиками
льоду і смакуємо.

Інгредієнти:

8 Ром 2 ск.
8 Горілка 1 ск.
8 Вино 2 ск.
8 Сік журавлинний 3 ск.
8 Сік чорничний 3 ск.
8 Сироп м’ятий 1/4 ск.
8 Вода питна 1 ск.
8 Вода питна + сік апельсина
50/50

Рецепт

Готуємо тост із авокадо

Салат з кускусом та авокадо
Кускус – відмінна альтернатива
більшості продуктів швидкого приготування.

Інгредієнти:

z Кускус, 150 г
z Авокадо, 1 шт.

z 150 г помідорів чері
z 2 ст. л. оливкової олії
z Сіль та перець за смаком
Кускус запарте в глибокій мисці
окропом з розрахунку 1:1. Накрийте кришкою і залиште на 3-4 хвилини. Додайте сіль, перець, оливкову
олію і добре перемішайте.
Авокадо розріжте на 2 частини,
видаліть кісточку і очистіть від шкірки. Поріжте невеликими шматочками. Беріть тільки стиглий авокадо,
він повинен бути досить м’яким.
Томати чері помийте і просто
роздушіть руками, щоб вони луснули і пустили сік. Змішайте в салатнику всі інгредієнти і додайте листочки м’яти.

Кава по-литовськи «Рута»

Цікавий рецепт кави, яку
ставлять у гарячу духовку, щоб
утворилася золотиста скоринка.

z 1 ст. ложка коньяку
z 200−250 мл води
z 2 ч. ложки меленої кави
z 4 ч. ложки цукру
z 1 яйце (білок)
Збити білок з цукром на
стійку піну.
Приготувати каву. Проціджену
каву розлити у жаростійкі чашки,
додати цукор і коньяк, розмішати.
Покласти зверху збиті білки, посипати їх цукром.

Рецепт

Тости з авокадо – гарна ідея
для початку дня. Авокадо має нейтральний смак, тому його можна
поєднувати практично з будь-якими продуктами харчування: від
риби до шоколаду.
Вранці завжди не вистачає часу,
тому сніданки мають бути максимально прості. До того ж, як зазначають дієтологи, авокадо – це корисний продукт харчування.
8 1 авокадо
8 4 скибочки цільнозернового
хліба
8 2 яйця

На кілька хвилин поставити
чашки у розігріту духовку і запекти,
щоб білкова піна підрум’янилася до
золотистої скоринки.
Джерело: “Високий замок”
(https://wz.lviv.ua/cooking/446547)

М‘ясні котлети з картоплею

z 3−4 ст. ложки сметани
z панірувальні сухарі
z 1/3 ч. ложки солі
z сушений базилік — до смаку
z 3 картоплини
z 200 мл води
z 500 г фаршу
z чорний перець — до смаку
z ½ ч. ложки солі
z 1−2 цибулини
z 2−3 зубчики часнику
z 1−2 ст. ложки панірувальних
сухарів
1 невелику картоплину, 1 цибулину і 2 зубчики часнику подрібни-

8 50 г сиру фета
8 4 в’ялених томати
8 сіль і перець до смаку

Інгредієнти:

Інгредієнти:

ти за допомогою блендера, додати
до фаршу, посолити і поперчити,
добре перемішати. Якщо фарш рідкуватий, можна додати 1−2 ложки
панірувальних сухарів.
2 картоплини нарізати на шматочки.
З фаршу сформувати коржики,
класти по скибочці картоплі і стулити.
Обваляти котлети у панірувальних сухарях, смажити у добре розігрітій пательні з олією до золотистого кольору до готовності не
доводити, обсмажені котлети перекласти у каструлю.
Змішати 3−4 ст. ложки сметани
зі склянкою води, додати трохи
солі, можна додати спеції і томатну
пасту, перемішати, залити котлети,
поставити на плиту і тушкувати на
невеликому вогні, 10−15 хв, до готовності котлет.
Джерело: “Високий Замок”
(https://wz.lviv.ua/cooking/446573)

Змішати м’ятний сироп із водою,
залити у форму для льоду та покласти в морозилку застигати.
Змішати воду з апельсиновим
соком, розлити у форми і також заморозити.
Змішати все для пуншу, ром, горілку, вино, соки.
Прикрасити пунш, додавши лід.

Авокадо помийте, поріжте на
дві частини, видаліть кісточку та
очистіть шкірку. Вибирайте тільки
стиглі плоди авокадо, м’якоть яких
можна розім’яти виделкою. Потім
ложкою виберіть м’якоть авокадо у
мисочку. Якщо авокадо стиглий, це
буде зробити досить легко.
Візьміть 2 яйця, відваріть некруто, охолодіть у холодній воді та
почистіть. Авокадо й 50 г сиру фета
поріжте невеликими кубиками.
Потім візьміть 4 в’ялених томати
та дрібно поріжте.
Розімніть весь вміст виделкою
до стану пасти, додайте перець і
сіль до смаку.
Хліб для тостів підсушіть у тостері або на пательні без олії.
Усі інгредієнти змішайте в мисці.
Жовток із яєць грає роль соусу для
нашої пасти з авокадо. Додайте сіль
і перець до смаку.
Викладіть масу на тости та насолоджуйтеся неймовірним смаком.

Запашний гарячий шоколад:
готуємо разом
Гарячий шоколад — ласощі для холодних зимових вечорів. Він привносить затишок, зігріває та
дарує частинку щастя.
Щоб поласувати таким
солодким задоволенням,
зовсім не обов’язково йти
в дорогу кав’ярню, адже
його легко приготувати
вдома.

Інгредієнти:
8 0,5 літра молока;
8 1 чайна ложка кукурудзяного
борошна;
8 120 грам чорного шоколаду із
вмістом какао не менше 70 %;
8 можна додати цукор за смаком.

Рецепт

Доводимо молоко до кипіння,
ставимо на мінімальний вогонь
і кришимо туди попередньо заморожену в морозилці плитку
шоколаду. Доводимо до кипіння

на мінімальному вогні. Додаємо
кукурудзяне борошно, перед тим
капнувши в нього трохи рідини,
щоб утворилася рівномірна кашка
без грудочок. За бажання додаємо
цукор.
Вживати такий напій краще безпосередньо після приготування.
Зробити відмінний напій у домашніх умовах не спричиняє жодних труднощів. Перед поданням
його можна прикрасити маленькими зефірками, вафельними трубочками і маршмелоу.

За рецептами Євгена Клопотенка
Автор: Марія Лутчин
Джерело: Галицький Кореспондент
(https://gk-press.if.ua/zapashnyj-garyachyj-shokolad-gotuyemo-razom/)
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Triple D Express

Потрібні досвідчені водії СDL
70-75 ц/миля
2016, 2017 Freightliner & Volvo
New trailers
Direct deposit weekly
Clean driving record required
All miles & extra stops paid
Local Drivers needed (Chicago)
Trucks for Sale / Lease

OWNER OPERATORS
90% from gross

IFTA preparation available
Reefer & Dry Van loads
Fuel cards available
Direct deposit weekly
In house repairs & Tire discounts
HIRING : DISPATCHERS, MECHANICS, ACCOUNTING
Towing bar available for rent
$150 – 1st day • $100 – every additional

Розмовляємо вашою мовою
630-853-6420 ; 224-622-3954
dobrind@tripledexpress.com

38

ЧАС І ПОДІЇ

ГОРОСКОП
ОВЕН

Ов і очікує легкий та швидкий тиждень,
Овнів
О
тож варто буде згадати про планування хоча б
найважливіших справ. Це дозволить вам залишатись у тому ж ритмі, а також ще до початку
грудня закрити всі завдання з найвищим рівнем пріоритетності. А от вільний час проведіть
максимально приємно та без надмірностей. Ви
особливо привабливі для представників протилежної статі. Ваші дії в цей період вплинуть на
найближчий рік. Тому раціонально використовуйте свої ресурси, не робіть нічого, про що
згодом пошкодуєте. Ваша готовність йти проти
шаблонного мислення, чужих очікувань і надій
може викликати обурення оточення, аж до серйозних конфліктів. Але з іншого боку, все-таки
потрібно враховувати інтереси інших. Якщо напрацюєте ці якості, то в результаті ви повністю
розкриєте, знайдете своє місце під Сонцем.
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ТЕЛЕЦЬ

РАК

Дуже ссприятливий тиждень буде у Раків, яким вдасться більше розкрити свій потенДуже
Д
ціал, а також налаштуватись на позитивну хвилю у житті. Чудовий період для самореалізації, створення нових цілей та руху до мрій. Не сумнівайтесь у своїх силах! Порівняно
з представниками інших знаків зодіаку важче долатимуться перешкоди. Головні події
року будуть пов’язані зі сферою комунікацій, навчання, роботи з інформацією та документами, а також найближчими родичами. У вас можуть з’явитися якісь таємниці, можете
отримати інформацію, яка спочатку не повинна була потрапити до вас. Можлива таємна закоханість, таємниці, пов’язані з цим, але вони несподівано виявляться вже у грудні.
Будьте обережні, але «не сидіть, склавши руки», щоб не проґавити
сприятливих можливостей та шансів.

СКОРПІОН

КОЗЕРІГ

ЛЕВ

ТЕРЕЗИ

ДІВА

Ск
Скорпіонам
астрологи радять цього тижня позбутись всього зайвого: навести лад у домівці, у думках та в оточенні. Можливо, доведеться розпрощатись з тим, що давно тягне вас назад. Але це все піде на користь, адже
звільнить місце для нових вражень та знань. Подумайте про те, чого прагнете і що потрібно для цього зробити. Протягом тижня відбуваються необхідні
оновлення, які відчинять вам двері у світле майбутнє. Виявляються приховані мотиви партнерів та проблеми у зв’язку з новими обставинами. Але не
намагайтеся вирішити їх за один раз, дійте в міру своїх можливостей. Будьяку інформацію уточнюйте і перевіряйте ще раз, але не відкидайте її, якщо,
на перший погляд, вона здасться вам непотрібною. Бережіть свої ресурси
– вони вам знадобляться. Найближчий тиждень — час інтенсивної роботи,
притирання та адаптації, десь можуть бути розчарування, завершення, а й
відродження.

Ць
Цього
тижня варто уникати непотрібних конфліктів, а також токсичних людей. Якщо у вашому оточенні з постійною критикою та сарказмом
сприймають всі ваші новини, то пора змінювати
коло спілкування. Водночас для багатьох людей
цього тижня ви станете прикладом для наслідування. Ваша здатність реалізації мети, розумова
рухливість значно підвищені у цей період. Енергійно беріться за роботу — ви зможете не лише
вирватися вперед, але й допомогти оточенню.
Але не поспішайте, ретельно продумуйте всі свої
слова та дії, оскільки самовпевненість може підштовхнути до інвестицій, про які пізніше пошкодуєте. Фінансові справи забирають багато сил,
але в результаті будуть доведені до успішного
завершення. Водночас доведеться коригувати
раніше встановлені зобов’язання та домовленості, вносити зміни до нинішніх проєктів.

Вам може здатися, що ваше життя перевернулося «з
Вам
В
ніг на голову». Скористайтеся цим періодом та зробіть те,
на що не вистачало рішучості у попередні місяці. У цей
період почуття загострюються, ви стаєте більш емоційними, чутливими, гостріше реагуєте на жарти чи шпильки на свою адресу, особливо якщо це стосується вашого
зовнішнього вигляду. Події, що відбуваються з вами протягом тижня, вплинуть на найближчі 6 місяців. Тому не
витрачайте час на суперечки, взаємні претензії та непотрібні дії, у вас є цікавіші та корисніші справи.

Те
Терези
нарешті вийдуть на світлу смугу у
житті, коли все працюватиме на їхню користь.
Тому настав час діяти, а не лише чекати, коли
ж мрії стануть реальністю. Правильно розплануйте свій час та не шукайте причин
ледарювати. Зараз це справді важливо. Не
варто ухвалювати кардинальних рішень
протягом тижня, але якщо так виходить,
що вас ставлять перед фактом, то відступати не варто. Але самі не поспішайте
події, не провокуйте конфлікти та з’ясування стосунків. Обставини складаються
абсолютно непередбачувано, можлива
зустріч із людьми, які, здавалося б, зовсім
зникли з вашого життя. Також нинішні взаємини – особисті та ділові – проходять перевірку на міцність, деякі з яких можуть закінчитися.
Протягом тижня активізуються теми (щасливі та не
дуже), які розвиватимуться у найближчі 6 місяців.

Дів у новому тижні дуже важливо сконценДівам
труватись на роботі та важливих справах, тож
краще не шукати причин для того, щоб уникати
праці. До того ж не беріться допомагати іншим
до того моменту, поки не впораєтесь зі своїми
завданнями. Чим краще ви зараз попрацюєте, тим приємнішим буде результат. Ви зможете подати себе з найвигіднішого боку, навіть
якщо сумніваєтеся у своїй привабливості. У
вас з’являються шанси і можливості домогтися уваги симпатичного вам представника
протилежної статі. Але також будьте готові до
того, що ви привернете увагу не обов’язково
тих, хто вам подобається – публіка може бути
дуже різноманітною. Здебільшого, будуть притягуватися складні люди, «кармічні партнери». А це
може вплинути на нинішні взаємини. Ваші почуття
проходять перевірку, і ви можете замислитися над
тим, чи варто продовжувати нинішні стосунки.

Козеро
Козерогам
астрологи рекомендують наприкінці листопада зосередитись на ключових цілях, а не розпорошуватись на мільйон дрібних
справ. Часто ви витрачаєте енергію далеко не
на те, що справді може принести хороший результат або хоча б позитивні емоції. Спробуйте
виправити ситуацію. Протягом тижня для розв’язання ваших питань потрібне долучення інших
людей. Ви зможете справити бажане враження
на оточення – розповідайте про свої ідеї, обговорюйте та ви знайдете групу підтримки. Період
ефективний у питаннях заміни співробітників у
вашому бізнесі або його переорієнтації відповідно до нових соціальних умов. Щодо сфери особистих взаємин, то тут все дуже непросто. Ті, хто
перебуває на межі розлучення, розриву стосунків, поставлять у цьому крапку. Також питання
закінчення може стосуватися і ділових взаємин.

БЛИЗНЮКИ

Поп
Попереду
доволі швидкоплинний період у
житті, коли ви не встигатимете стежити за днями, але зможете втілити у реальність більше,
ніж планували. Тож зберігайте спокій та гарний
настрій, а також не поспішайте тоді, коли цього
не вимагає ситуація. І не забувайте влаштовувати собі перерви на відпочинок. Своїм вольовим зусиллям гори здатні звернути і досягти
всього, чого забажаєте. Перешкодити вам
може різкість у стосунках, а також підвищена
вимогливість до представників протилежної
статі. Застосовуйте дипломатичні навички, не
бійтеся заявляти про свої інтереси, щирість та
безпосередність допоможуть привернути увагу впливових людей, керівників. Хороший період для звільнення, професійної переорієнтації, пошуку нової роботи. Використовуйте цей
час для підготовки довгострокового проєкту.

СТРІЛЕЦЬ

У Стрільців
Ст і
попереду дуже позитивних та приємний тиждень,
коли більшість справ будуть вдаватись без зайвих зусиль. Удача зараз на вашому боці, тож не відлякуйте її негативним мисленням та
думками, що щось може не вдатись. Зараз у вас починається неабиякий період у житті. Доведеться враховувати чужу думку, пристосовуватись. І саме завдяки цим якостям ви зможете багато ідей оформити, а також врівноважити та гармонізувати навколишній простір.
Перетворення та трансформації неминучі, але, найімовірніше, вони
будуть ініційовані не вами, а вашим оточенням. Питання успадкування, поділу майна, кредитів і боргів можуть зайти в глухий кут. Однак,
після 4 грудня все стане на свої місця, якщо в коридор затемнень ви
не уникали розв’язання гострих питань і сміливо йшли назустріч змінам, відмовляючись від старого та безперспективного.

ВОДОЛІЙ
Й

Водолі
Водоліям
В
краще присвятити весь вільний
час саморозвитку та отриманню нових знань.
Це дозволить значно швидше досягнути бажаного, а також не стикатись з відчуттям, що
ви застрягли на одному місці. Звісно не варто
забувати і про відпочинок. Можуть з’явитися
цікаві пропозиції, але важливо зрозуміти, як
ви зможете це використовувати з вигодою та
користю для себе. Не все легко і просто буде,
від вас часом чекають на більше, ніж ви можете дати натомість. Перш ніж щось пообіцяти,
зважайте на обставини, умови, вимоги нових
життєвих реалій. Ситуації складаються так, що
доводиться розраховувати лише на свої ресурси. Ви одразу маєте враховувати, що завжди є
додаткові витрати. Якщо не вистачає – не варто
позичати, відкладіть покупки, дорогі поїздки та
фінансові вкладення на кілька місяців.

РИБИ

Риби
Ри
Р
иби зараз можуть опинитись на роздоріжжі, тому дуже важливо приймати справді
зважені рішення і не піддаватись швидкоплинним емоціям. Але це не означає, що варто бути
лише серйозними. Дозвольте собі у вільний час
трохи беззмістовних веселощів. Активізуються
давні конфлікти, можливі їхні гострі прояви.
Старі програми та прив’язки в галузі особистих
та ділових взаємин підходять до свого логічного завершення. Ви не в захваті від оновлень та
змін, але вони потрібні вам – настав час звільнити місце для нових перспектив. Обставини
сприяють реорганізаціям, переосмисленню
ситуації, зміні ставлення до подій, що відбуваються, або до людей. Оптимізм та висока щирість сприяють успіху та щастю, ситуації прояснюються, і на основі минулого досвіду можна
намітити загальні орієнтири на майбутній рік.
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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

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
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973-887-2776

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

