
ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ Є

НА ПЛАНЕТІ нині немає старшої за неї, досвідченішої і авторитетнішої серед україн-
ців усього світу україномовної газети. Це газета української громади в США «Свобода», 
перше число якої вийшло 15 вересня 1893 року, ще наприкінці 19-го століття. Тобто 
– 128 років тому. І цей неповторний свого роду політ крізь товщу часу є найперекон-
ливішим доказом величезої потуги українства, його СЛОВА. Тому і в ці перші тижні вже 
31-го року незалежності молодої Української держави (а її ми відзначили 24 серпня) ми, 
українці, маємо ЖИВОГО свідка всіх перетворень, які протягом того часу відбувалися. 
Свідка-літописця, котрий бачив і війни, і революції, і голодомори та все інше розмаїття 
подій, що пережив український народ на своєму шляху в тривожне сьогодення чергової 
війни. І весь цей літопис перемог, звершень і важких поразок доступний для кожного 
бажаючого знати і розуміти суть УКРАЇНСЬКОЇ СПРАВИ.  Щоб  у цьому переконатися й 
поступово дізнатися про все пережите із більш ніж 23-х тисяч чисел газети, достатньо 
вийти в інтернет-простір за посиланням. https://svoboda-news.com/svwp/  
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Газета ГО «Криворізьке міське правозахисне товариство»
За вас правда, за вас слава і воля святая!

Ганна Гопко: Ганна Гопко: «Коли вже існує безпекова уго-«Коли вже існує безпекова уго-
да зі США, яка має значно ширші можливості, да зі США, яка має значно ширші можливості , 
і тут ми говоримо про статус союзника поза і тут ми говоримо про статус союзника поза 

НАТО – таке різноголосся є шкідливим»НАТО – таке різноголосся є шкідливим»
Постанову про звернення до Конгресу США не прийняли. 

Схоже звернення вже реєстрували ще у 2017 році. 
На позачерговому засіданні ВР не підтримали проєкт поста-

нови про звернення до Конгресу США щодо надання Україні 
двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО 
(MNNA). Ініціатором проєкту є Олексій Гончаренко, нардеп від 
«Європейської Солідарності». За нього проголосувало лише 
24 депутати.

«Проєктом Постанови пропонується звернутися до Конгресу 
Сполучених Штатів Америки з проханням про ухвалу законів, які 
забезпечать підвищення рівня двостороннього співробітництва 
України та Сполучених Штатів Америки у безпековій галузі з 
урахуванням досвіду надання статусу основного союзника Спо-
лучених Штатів Америки поза НАТО», - йдеться у пояснюючій 
записці до постанови.

Однак нещодавно, під час візиту Володимира Зеленського до 
Вашингтона, Україна та США підписали оборонну угоду. Мінобо-
рони наголошувало на тому, що вона є набагато вигіднішою, ніж 
пропозиція домовитись зі США про статус основного союзника 
поза НАТО. Завдяки цій угоді, США обіцяє допомогу з розвитком 
критичних інфраструктур ЗСУ, чого не гарантує статус  MNNA. 
Тижденьранішеписав про різницюміж рамковою угодою та ста-
тусом союзника поза США.

Поза цим, такий самий проєкт постанови подавали ще у 
2017 році. У ній також апелювали до умов Будапештського ме-
морандуму та агресії Росії проти України. Частково текст обох 
постанов повторюється. Ексголова комітету ВР у закордонних 
справах та голова правління ГО «Мережа захисту національних 
інтересів «АНТС» Ганна Гопко, одна з ініціаторів постанови зраз-
ка 2017 року, розповіла Тижню, що актуальність звернення до 
Конгресу сьогодні є під сумнівом:

«Тоді ми через постанову звертали увагу на те, щоб США взяли 
лідерство у просуванні України і посиленні нашої обороноздат-
ності та фінансової підтримки. Ну і апеляція до Будапештського 
меморандуму, тому що тоді ми, на жаль, не бачили зменшення 
обстрілів і ситуація із виконанням Росією своїх зобов’язань була 
печальною. Але з того часу ми сильно просунулись: отримали 
програму розширених можливостей, закріпили в Конституції, 
що рухаємось до членства в НАТО. З тої постанови і доцільності 
її тоді багато чого змінилось», - стверджує Ганна Гопко.

Нардепка розповіла, що під час останнього візиту до Вашинг-
тону на посаді голови комітету у закордонних справах у червні 
2019 року, в Раді Нацбезпеки при Білому домі, що деякі країни-
члени альянсу реагують однозначно на надання комусь стату-
су основного союзника США поза НАТО: «Деякі країни будуть 
розглядати це ніби «окей – ви вже отримали від американців 
підтримку, тоді навіщо вам зараз говорити про вступ до НАТО, 
якщо ми вас вже захищатимемо». 

На думку фахівчині, після візиту президента до США, міністр 
закордонних справ мав би зібрати лідерів фракцій та ключових 
комітетів і зробити апдейт – «що було у Вашингтоні, тому що 
коли вже існує безпекова угода, яка має значно ширші можли-
вості, і тут ми говоримо про статус поза НАТО – таке різного-
лосся є шкідливим».

Тетяна БОЦЬ.
сайт «Тиждень», 9 вересня 2021 року.

 Адреса матеріалу: https://tyzhden.ua/Politics/252996   

У КРИВОМУ РОЗІ МАЮТЬ  ВІДБУТИСЯ ВИБОРИ

Про те, що в нашому місті мають відбутися ви-
бори, знають уже далеко не тільки одні криворіжці 
і не тільки в країнах Європи, а й по всьому світу. І 
все – завдяки матеріалам про це у найавторитет-
ніших засобах масової комунікації. Зокрема, ра-
діо «Свобода», посеред іншого, інформує про це у 
своїй публікаціїї «До ВР скерували звернення про 
призначення позачергових виборів мера Кривого 
Рогу» так: «Виконувач обов’язків міського голови 
Кривого Рогу Юрій Вілкул скерував до Верховної Ради звернення про призначення 
позачергових виборів мера міста через смерть попереднього мера Костянтина Пав-
лова, йдеться в документі, оприлюдненому пресслужбою криворізької міськради...»

Газета «Свобода» потужно впливає на нас, 
українців, і протягом кількох десятиліть уже 

нашого сьогодення, коли знову відродилася 
Українська держава. В цьому переконалися і 
ми, криворізькі просвітяни й правозахисники, 
коли створили у місті в 2006-му році незалежну 
україномовну газету «Промінь Просвіти». Бо коли 
звернулися з інформаіцєю про вихід нашої газети 
й про наші плани до тодішньої головної редак-
торки «Свободи» Ірени Яросевич, то реакція була 
дуже швидкою. Спочатку інформацію розмістили 
на сайті, потім – безпосередньо в газеті «Свобо-
да», далі – ціла сторінка в другому числі газети за 
2007-й рік з нашими матеріалами,  а потім пішли 
листи  від українців зі США і навіть – фінансова 
підтримка.. Першими відгукнулися сестри Когут: 
Валентина, Надія і Лідія. І ця підтримка дозволи-
ла нам тоді організувати передплату для деяких 
сільських і шкільних бібліо-
тек на землі Січеславщини. 
Вона, підтримка, триває й 
досі. А щодо фінансової, 
то останнім часом – від 
українців Америки Василя 
Стана і Олексія Коновала 
через Фундацію імені Івана 
Багряного, за що ми їм без-
межно вдячні. 

Але, на жаль, зовсім ін-
шою була реакція згодом 
тут, в Україні, коли місцеві 
та вищого рівня зверхники 
ознайомилися  з нашими 
гострими публікаціями й десь за півтора року 
переконалися в серйозності наших намірів. У 
результаті припинилося фінансування випус-
ків газети з центрального офісу ВУТ «Просвіта» 
імені Тараса Шевченка, а на початку 2009-го 
була навіть організована спроба усунути від ке-
рівництва криворізькою організацією народного 
депутата України першого скликання Миколу 
Коробка, безпосереднього ініціатора створення 
«Променя Просвіти». Можна побачити, як те від-
бувалося, ось тут: https://www.youtube.com/
watch?v=NYmdTD5BpdE 

Множилися перешкоди на шляху нашої діяль-
ності й далі, місцеву просвітянську організацію 
внаслідок рейдерських дій очолив кореспондент 

провладної газети «Червоний гірник» Микола 
Крамаренко (до того – навіть не член «Просві-
ти»), який протягом останніх років публікує свої 
матеріали в «Домашней  газете» майже виключ-
но російською мовою (і це – під час  російсько-
української війни!). А от  журналістський колектив 
газети «Свобода» поставився до нашої діяль-
ності набагато уважніше, розмістивши матеріал 
«Нелегкий шлях української газети» в 2016-му 
році під рубрикою «Історія». https://svoboda-
news.com/svwp/%D0%BD%D0%B5%D0%BB%
D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85-%D1%83%
D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D
1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0
%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0
%B8/  -    На той час уже активно діяла створе-
на  за ініціативою Миколи Коробка громадська 

організація «Криворізьке міське пра-
возахисне товариство», а в 2017-му 
довелося перереєструвати й газету 
в «Промінь Просвіти Є», хоч надзви-
чайно складна ситуація щодо газети 
вимальовувалася уже майже перед са-
мою війною, в грудні 2014-го, про що 
свідчить матеріал «Промінь Просвіти» 
не зламати» (за посиланням https://
pprosvita.at.ua/news/promin_prosviti_
ne_zlamati/2013-12-30-1143  )

Місцева ж влада (аж до раптової 
смерті Миколи Коробка 30 березня 
2021 року за не до кінця з’ясованих 
обставин, та й після неї) всіляко на-

магалася не помічати ані наших ініціатив у гро-
мадській правозахисній діяльності в місті та за 
його межами, ані величезної ролі при цьому в ній 
самого Миколи Коробка. 

Тим часом у Кривому Розі дуже важко, майже 
неможливо, купити україномовну газету  (навіть 
на 95-му кварталі!)… Хіба  що – і досі  підвлад-
ний  «Червоний гірник», який кілька років тому 
офіційно назвався незалежною газетою? Але й 
там (чи не в кожному числі) є матеріали росій-
ською. Бо насправді знайти підтримку україн-
ській справі  тут, у нас,  дуже й дуже важко. Тому 
актуально й досі сподіватися на вільну Америку, 
на газету «Свобода» й на патріотів із тамтешньої 
української громади.   

128 років польоту «Свободи», 128 років польоту «Свободи», 
ми у місті  Кривому Розі ми у місті  Кривому Розі 

й наша,  українська,  справай наша,  українська,  справа
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Коронавірус: чому в Ізраїлі зростають 
цифри попри високі темпи вакцинації? 

Майже 60 відсотків населення Ізраїлю двічі 
вакциновано від коронавірусу. Але там зно-
ву стрімко зростає кількість інфікованих. DW 
з›ясовувала, в чому причина і чи може допо-
могти третє щеплення.   

Звідки взявся коронавірус, або Навіщо 
Китаю фейковий швейцарський науковець 

Певний «швейцарський біолог» різко розкри-
тикував США і ВООЗ, спростувавши тезу про 
лабораторне походження коронавірусу. Його 
широко цитували китайські ЗМІ. З’ясувалося, 
що такого науковця не існує.   

У Баварії почали робити щеплення тре-
тьою дозою вакцини від COVID-19 

Щеплення третьою дозою вакцини від коро-
навірусу планують здійснювати по всій Німеч-
чині з вересня. Поки що освіжити щеплення 
пропонують особам із груп ризику, після друго-
го щеплення яких минуло шість місяців.   

Європейський регулятор перевіряє 
французький препарат від коронавірусу 

Препарат Vidprevtyn французького виробни-
ка Sanofi Pasteur може захищати від COVID-19. 
Європейське агентство з лікарських засобів 
перевіряє потенційну вакцину за прискореною 
процедурою.   

Фактчек: Чи захищають вакцини від дель-
та-варіанту коронавірусу 

У Великобританії деякі пацієнти попри ще-
плення померли з дельта-варіантом корона-
вірусу. Вакцини від COVID-19 безсилі проти 
мутацій? Факти, проте, свідчать про ефектив-
ність вакцинації.   

Вчені в ФРН виявили можливу причину 
ускладнень після COVID-19 

Тим, хто перехворів на COVID-19, часто три-
валий час дошкуляють різні ускладнення. Ні-
мецькі дослідники, здається, з’ясували причи-
ну цього - хвороба змінює клітини крові.   

Щеплення від коронавірусу. Чи є побіч-
ний ефект після мРНК-вакцин 

Чи справді щеплення мРНК-вакцинами, до 
яких належать препарати BioNTech/Pfizer і 
Moderna, може викликати побічний ефект у 
вигляді захворювань серця? Про що свідчать 
останні наукові дані?   

Фактчек DW: Наскільки небезпечений 
дельта-варіант коронавірусу? 

Дельта-варіант коронавірусу підігріває про-
довження пандемії і шириться швидкими тем-
пами, зокрема, у Росії. Наскільки заразна і 
небезпечна ця мутація? Чи дієві проти неї вак-
цини? Про це - у матеріалі DW.   

Вакцина проти коронавірусу від Novavax 
демонструє високу ефективність 

Нова вакцина може забезпечити 100-відсот-
ковий захист від важкого перебігу COVID-19 та 
демонструє високу ефективність. Вона може 
стати серйозною допомогою у глобальній бо-
ротьбі з коронавірусом.   

Перехресне вакцинування від коронаві-
русу: потужніша імунна відповідь? 

Перші результати нещодавнього дослі-
дження, проведеного в ФРН виявили, що ті, 
хто отримав одну вакцину AstraZeneca й одну 
BioNTech/Pfizer, мають сильнішу імунну відпо-
відь, ніж ті, хто двічі щепився однією вакциною.   

Чому коронавірусів так багато й чому 
вони небезпечні? 

Вчені регулярно виявляють нові варіанти 
коронавірусу. Існує ризик, що мутації збудника 
можуть зробити менш дієвими вакцини. Тому 
важливо, аби справді ефективні препарати 
були якомога швидше доступні в усьому світі.   

Що ми знаємо про джерело походження 
пандемії COVID-19? 

Китай критикує розслідування спецслужб 
США про походження пандемії. Чи був це не-
щасний випадок у лабораторії? Чим SARS-
CoV-2 відрізняється від інших коронавірусів? 
Від якої тварини пішов вірус? DW про факти і 
версії.   

Тромбози внаслідок щеплення від COVID: 
німецькі вчені наблизилися до розгадки 

Вчені у Німеччині знайшли імовірне пояснен-

ня причини тромбозів, що виникають внаслідок 
щеплення від коронавірусної хвороби. У них є 
пропозиції, як запобігти таким наслідкам.   

Щеплення від коронавірусу варто робити 
й тим, хто перехворів на COVID-19 

З огляду на дефіцит вакцин ті, хто перехворів 
на COVID, не належать до пріоритетних груп 
щеплення від коронавірусу. Але одноразова 
вакцинація не зашкодить і їм, оскільки імунний 
захист з часом послаблюється.   

Наслідки COVID-19: коли весна вже не 
пахне 

Втрата нюху є одним із найпоширеніших 
наслідків COVID-19. Якщо запахи не поверта-
ються, багато хто заглиблюються в депресію. 
Але надія є.   

Чи треба вагітним робити щеплення від 
коронавірусу? 

Вагітних вважають групою ризику у випад-
ку важкого перебігу COVID-19. На відміну від 
інших країн у Німеччині все ще вагаються, чи 
вакцинувати їх.   

Щеплення від COVID-19. Коли з’явиться 
вакцина від коронавірусу для дітей? 

Діти хворіють на ковід легко або безсимп-
томно. Але коронавірус може спричинити в них 
важкі наслідки. Тому лікарі кажуть про необхід-
ність вакцинації. Але вакцини для дітей поки 
що немає.   

Країни Заходу хочуть і будуть щепитися 
не векторними, а мРНК-вакцинами 

Компанії BioNTech і Pfizer забезпечили гло-
бальний прорив нової технології мРНК, на 
котру Євросоюз зробив тепер ставку, роз-
чарувавшись у вакцинах AstraZeneca та 
Johnson&Johnson.   

Чи справді вакцина BioNTech/Pfizer при-
зводить до запалення серцевого м’яза? 

Кампанія вакцинації в Ізраїлі поки не під-
твердила очевидного зв’язку між новітньою 
вакциною від коронавірусу BioNTech/Pfizer і 
запаленням серцевого м’яза, про що повідо-
мляли ізраїльські ЗМІ.   

Як не заразитися коронавірусом під час 
авіаперельоту? 

Перед сезоном відпусток DW пояснює, на-
скільки реальною є загроза зараження коро-
навірусом на борту літака, а також розповідає 
про заходи перестороги, що знижують таку 
небезпеку.   

Індійський варіант: коронавірус, що ухи-
ляється від антитіл 

У нового варіанту коронавірусу, який виявили 
в Індії, помітили відразу дві мутації спайкового 
протеїну. Цим варіантом можуть заразитись як 
ті, хто вже переніс COVID-19, так і вакциновані.   

COVІD-19: чотири міфи про вакцини від 
коронавірусу 

Від безпліддя до зловживання генними тех-
нологіями - навколо вакцин від коронавірусу 
ширяться чимало чуток. DW вирішила переві-
рити найпоширеніші твердження.   

Захворіти на COVID-19 повторно. Чим не-
безпечний варіант коронавірусу P.1 

У Бразилії стрімко поширюється новий ва-
ріант коронавірусу Р.1. Крім підвищеної за-
разності він небезпечний тим, що інфікуватись 
можуть й ті, хто вже перехворів ковідом.   

В ЄС рекомендували до використання 
вакцину Johnson&Johnson: переваги пере-
вищують ризики 

Агентство ЄС з лікарських засобів визна-
ло «можливий зв’язок» між вакциною та дуже 
рідкісними випадками утворення тромбів. Утім, 
переваги препарату перевищують ризики, за-
явили у відомстві.   

Johnson & Johnson відклала поставки 
вакцини до ЄС через випадки тромбозу 

У США рекомендували призупинити вакци-
націю від коронавірусу препаратом Johnson 
& Johnson. Компанія вирішила відкласти по-
ставки до ЄС.   

Китайські вакцини: звідки з’явились сум-
ніви у їхній дієвості 

Нещодавно чільний китайський вірусолог 
поставив під сумнів ефективність вакцин проти 
коронавірусу з Китаю. Нині він запевняє - його 
слова не так зрозуміли.   

Вакцина BioNTech/Pfizer менш ефектив-
на проти мутації з ПАР - дослідження 

Південноафриканський варіант коронавірусу 
виявився значно стійкішим до німецько-амери-
канської вакцини BioNTech/Pfizer, встановили 
ізраїльські вчені.   

Вакцина від коронавірусу BioNTech/
Pfizer: що про неї відомо 

Україна домовилась про поставку 10 мільйо-
нів доз вакцини від COVID-19 BioNTech/Pfizer. 
Як працює цей препарат, наскільки він ефек-
тивний і які у нього побічні ефекти?   

COVID-19 шкодить психіці або нервам 
кожного третього, хто перехворів, - до-
слідження 

Кожен третій, хто подолав COVID-19, страж-
дає від неврологічного або психіатричного роз-
ладу впродовж шести місяців після одужання. 
Про це свідчить дослідження даних понад 230 
тисяч пацієнтів в США.   

ВООЗ поки не рекомендує комбінувати 
різні вакцини від COVID-19 

Для однозначних висновків щодо можливості 
комбінації різних препаратів проти COVID-19 
поки що бракує даних, визнають у ВООЗ.   

AstraZeneca та тромбоз: регулятор ЄС 
визнає зв’язок, але «користі більше» 

У Європейському агентстві з лікарських за-
собів наполягають, що користь від викорис-
тання вакцини AstraZeneca переважає можливі 
ризики.   

У ЄС ще раз перевірять безпечність вак-
цини Johnson & Johnson 

Європейське агентство з лікарських засобів 
розгляне нові дані про можливу появу тром-
бозів після щеплення препаратом Johnson & 
Johnson.   

Чи викликає тромбоз вакцина проти ко-
ронавірусу від AstraZeneca 

Через випадки синус-тромбозів щеплення 
вакциною AstraZeneca призупиняли у низці 
країн, але швидко його відновили. Нині Німеч-
чина знову обмежує використання препарату.   

AstraZeneca і тромбоз. Що відомо про цю 
вакцину від COVID-19 

Вакцина, розроблена Оксфордським уні-
верситетом і компанією AstraZeneca, поки що 
єдина, що її використовують в Україні. Але 
суперечки щодо її безпечності не вщухають.   

Щеплені від грипу більш захищені від 
COVID-19, але чому? 

Той, хто має щеплення від грипу, рідше і 
менш тяжко хворіє на COVID-19. Може ті, хто 
роблять щеплення від грипу в принципі більш 
обережні й краще дотримуються карантинних 
обмежень? Або все ж є й медичні причини?   

Зараження коронавірусом після щеплен-
ня можливе, але вакцинація рятує життя 

Навіть вакциновані люди можуть заразитися 
коронавірусом. Але в них переважно розвива-
ються лише слабкі симптоми.   

У AstraZeneca відкоригували дані про 
ефективність вакцини від COVID-19 

Ефективність вакцини AstraZeneca виявила-
ся нижчою, ніж повідомлялося раніше, і скла-
ла 76 відсотків. При цьому аналіз підтвердив 
стовідсоткову ефективність цієї вакцини проти 
важких форм коронавірусу.   

Вакцину AstraZeneca додатково вивчать 
у США через сумніви щодо ефективності 

Компанія AstraZeneca надала американ-
ським дослідникам «застарілі дані» щодо ефек-
тивності її вакцини, кажуть у NIAID. Сама ком-
панія запевнила, що готова до тісної співпраці.   

Коронавірус і алергія: навесні ризик за-
раження зростає? 

Навесні зростає не лише небезпека алергії, 
а й ризик зараження коронавірусом, стверджу-
ють вчені з Мюнхена. Чому це відбувається і як 
убезпечити себе під час цвітіння рослин?   

Вакцина AstraZeneca повністю запобігає 
важкому перебігу COVID-19 

Випробування вакцини від коронавірусу ком-
панії AstraZeneca у США, Перу і Чилі показали 
100 відсотків ефективності у запобіганні важ-
ким формам COVID-19.   

Тромбоз від вакцини AstraZeneca: ні-
мецькі вчені озвучили версію появи 

У декого з пацієнтів, щеплених вакциною 
AstraZeneca, можуть активуватися тромбоцити, 
що згодом призводить до тромбозу в судинах 
мозку, припускають вчені.   

Регулятор ЄС вважає вакцину компанії 
AstraZeneca безпечною 

Експерти ЄАЛЗ оцінюють препарат від ко-
ронавірусу компанії AstraZeneca як безпечний. 
Утім, у регуляторі визнали, що розширять спи-
сок можливих побічних ефектів ризиком виник-
нення тромбозу.   

Чи можна заразитися коронавірусом на 
свіжому повітрі? Що каже наука 

З приходом весни люди дедалі більше часу 
проводять на свіжому повітрі. Чи не підвищує 
це ризик заразитися коронавірусом, і чи ефек-
тивно в цьому випадку захищають маски?   

Коронавірус: коли завершиться пандемія 
COVID-19 

Майже півтора місяці ВООЗ повідомляла про 
зниження кількості нових випадків COVID-19 у 
світі. Але з березня показник знову зростає. 
Коли пандемія піде на спад?   

Коронавірус - лабораторного походжен-
ня? Поки що лише версія 

Університет Гамбурга поширив публікацію 
одного із своїх професорів, в якій ідеться про 
можливість лабораторного походження коро-
навірусу. Чому тут не можна говорити про «на-
укове дослідження», розбиралась DW.   

Щеплення від коронавірусу: чим вакци-
нують українців? 

В Україні стартувала вакцинація від COVID-19. 
Пів мільйона доз препарату Covishield, виро-
бленого в Індії за ліцензією AstraZeneca, уже у 
Києві. DW пояснює, що це за вакцина.   

Вакцинація від COVID-19 різко знижує 
ризик госпіталізації - дослідження 

Вакцина BioNTech/Pfizer знижує ризик по-
трапити до лікарні з COVID-19 на 85 відсо-

тків, а препарат AstraZeneca - на 94 відсотки, 
з›ясували дослідники з Шотландії.   

Різні вакцини - різні технології: чим ро-
блять щеплення від COVID (фото) 

Глобальна кампанія вакцинації проти корона-
вірусу набирає обертів. У різних країнах ство-
рені вакцини, покликані зупинити пандемію 
COVID-19. Представляємо їх у фотогалереї DW.   

«Не хочу AstraZeneca». Чому німці пере-
бирають вакцинами 

В оксфордської вакцини проблеми в Німеч-
чині - медичні працівники не хочуть робити нею 
щеплення. Подібні проблеми можуть чекати у 
ФРН і на інші препарати.   

Фактчек: чи помер хтось від вакцини про-
ти коронавірусу? 

Чим більше людей вакцинують від коронаві-
русу, тим більше з’являється повідомлень про 
випадки смерті після щеплень. DW проаналі-
зувала дані з шести країн, аби з›ясувати, чи 
пов’язані летальні випадки з вакцинами.   

Чи потрібно вакцинувати дітей від коро-
навірусу? 

Вакцини від коронавірусу для дітей поки не-
має, але вже точаться суперечки: чи треба ді-
тей взагалі вакцинувати? DW з’ясовувала, що 
думають про це німецькі батьки і лікарі?   

Мутації коронавірусу: чи доведеться роз-
робляти вакцину з нуля? 

Коронавірус досить швидко мутує. Чи по-
трібно буде у зв’язку з цим створювати нові 
вакцини від COVID-19?   

Наскільки небезпечний новий корона-
вірус з Великобританії з двома мутаціями 

Комбінація британського і південноафрикан-
ського варіантів робить коронавірус ще більш 
заразним і навіть може поставити під сумнів 
ефективність вакцин.   

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca 
має подвійну дію - дослідження 

Вакцина від коронавірусу, що її створила 
компанія AstraZeneca, має, як свідчить нове 
дослідження, 76-відсоткову ефективність уже 
після першого щеплення. Вона також суттєво 
зменшує ризик передачі вірусу.   

Коментар: Спершу молодь - нестандарт-
на стратегія вакцинації в Індонезії 

Вакцинуючи спершу молодь, а не старших 
людей, як більшість країн світу, влада Індонезії 
хоче повернути країні економічне зростання. Та 
чи життя рідних - не зависока ціна для цього, 
запитує Віді Легово-Зіпперер.   

The Lancet оприлюднив результати ви-
пробувань російської вакцини «Спутник V» 

Ефективність російської вакцини від коро-
навіурсу Sputnik V під час третьої фази до-
сліджень становить 91,6 відсотка, йдеться у 
публікації британського медичного журналу 
The Lancet.   

Наскільки ефективними є китайські вак-
цини від COVID-19 

У Китаї розробили три вакцини проти коро-
навірусу. Одну з них - компанії Sinovac Biotech 
- вирішила закупити Україна. Але відкритих 
даних про результати досліджень китайських 
вакцин обмаль.   

Слабкі вакцини сприяють небезпечним 
мутаціям коронавірусу 

На тлі поширення нових мутацій коронаві-
русу науковці побоюються, що слабкі вакци-
ни чи зволікання з другим щепленням можуть 
сприяти поширенню вірусу чи розвитку в нього 
стійкості до вакцин.   

Коронавірус: що треба знати про захисні 
маски 

Маски для захисту від вірусів з огляду на 
пандемію COVID-19 стали частиною побуту для 
людей по всьому світі. Приписи, які саме маски 
треба носити у громадських місцях, у Німеччині 
стали жорсткішими.   

Вчені зробили перше 3D-фото коронаві-
русу SARS-CoV-2 

Так виглядає коронавірус SARS-CoV-2. Ав-
стрійські вчені вперше змогли зробити три-
вимірну фотографію вірусу. До цього часу 
використовувалися тільки зображення його 
комп›ютерних моделей.   

Мутації коронавірусу: чи можуть знову 
заразитися вакциновані та ті, хто вже оду-
жав? 

Через поширення нових мутацій коронавірусу 
посилюються побоювання, що для захисту від 
них недостатньо перехворіти на COVID-19 чи 
зробити щеплення.   

Коронавірус: які медикаменти допома-
гають від COVID-19, а які - ні? 

За час пандемії у ЗМІ згадувались назви різ-
них медикаментів і засобів, на які покладали 
надії під час лікування хвороби COVID-19. Однак 
не завжди сподівання справджувалися. Голо-
вне - в огляді DW.

 (У скороченому вигляді.  Повністю читай-
те за посиланням: https://www.dw.com/uk/
use-pro-koronavirus/a-52993788 )   
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 ВІД РЕДАКЦІЇ газети «Промінь Про-
світи Є»: Цей матеріал подано в значно 
скороченому вигляді й може сприйма-
тися, в першу чергу, як зміст саме тих 
питань, які, на наш погляд, найбільше 
можуть бути цікавими для наших чита-
чів. А щоб повністю отримати відповіді 
на всі запитання, необхідно перейти 
безпосередньо до матеріалу, поси-
лання на який зазначено наприкінці 
публікації. 
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На центральному проспекті Яворницького (від вулиці Короленка до вулиці Во-
скресенської) 11 вересня  було багатолюдно із самого ранку. Тут проходив 10-й 
артфестиваль «Мистецький квартал». Зокрема, на суд глядачів представили ви-
твори, зроблені своїми руками, майстри петриківського розпису, гончари, виши-
вальниці, лялькарки. Дивовижні краєвиди міста на своїх полотнах представили 
й місцеві художники  Посмакувати цьогорічним медом пропонували пасічники. А 
майстри пера Дніпра з Національної спілки письменників України (очолює обласну 
організацію Фідель Сухоніс) мали можливість поспілкуватися безпосередньо із 
читачами, поширити свої твори у різних жанрах і відповісти на запитання. 

ДНІПРО – 16 липня виповнюється 30 років з дня 
першого підняття жовто-блакитного прапора 

над Дніпром, тоді ще Дніпропетровськом. Встанов-
лення 13-метрової щогли з національним стягом 
влаштували активісти Народного Руху. Захід при-
урочили до першої річниці ухвалення Декларації 
про державний суверенітет України: того року цей 
день відзначали як День Незалежності. Відбулася 
урочиста хода. А після була кількадобова варта ак-
тивістів біля стягу, побиття їх міліцією, голодування 
під міськрадою.

На площі біля театру імені Шевченка, де 16 липня 
1991 року вперше піднімали стяг, є табличка, яка 
свідчить про дату. Голова обласного Товариства 
політв’язнів та репресованих Іван Дремлюга роз-
казує: того дня на цьому місці зібралося близько 
двох тисяч дніпрян. Ідейником був тодішній голова 
крайового проводу Народного Руху, театральний 
художник Іван Шулик. Це він домовився про виготов-
лення щогли, знайшов тканину для пошиття прапора 
й вигадав, як непомітно підготувати подію під носом 
у прорадянської влади.

«Купити такий прапор в магазині тоді було немож-
ливо. Іван Шулик купив десь 12 метрів звичайної 
тканини, але, працюючи в театрі юного глядача, він 
виміняв цю тканину на синю і жовту. Дружина Оле-
ся Завгороднього Тамара пошила прапор. Розмір 
його був 3 на 6 метрів, досить великий. У Сухачівці 
був майстер-зброяр, який допоміг виготовити що-
глу. Іван каже, що користуючись тим, що в театрі 
гастролювала трупа з Рязані, він попросив 
їхнього шофера привезти цю щоглу. Її схо-
вали в бур’янах. І щоглу, і прапор, і розчин, 
яким мали забетонувати», – розповів Іван 
Дремлюга.

Дніпрянин Віктор Савченко – один із тих, 
хто у день підняття прапора стояв на пло-
щі. Розповідає: на той момент він, фаховий 
інженер-будівельник, уже майже два роки 
був членом Народного Руху, очолював одну 
з районних організацій.  «Я був там тільки 
вдень. Прапор підняли, виставили охорону. 
Але влада не змирилася. Валерій Пустовой-
тенко, який тоді керував у міськраді, – його 
називали «Пустий Войтенко», – дав наказ 
розгромити. Часи були інші тоді. Це зараз все 
звично – і герб, і гімн, і незалежна Україна. А 
тоді Україна була радянською, нас називали 
безумцями, і плювали на нас, і листівки наші рвали», 
– розповів Віктор Савченко.

«Рухівці» виставили цілодобову охорону біля пра-
пора. Спершу чергувало близько пів сотні людей, 
але на четверту ніч їх залишилося тільки семеро. 
Тоді міліція відтіснила активістів, а комунальники зрі-
зали щоглу. Серед вимог було надати приміщення 
Народному Руху, а також припинити переслідування 
всіх «неформальних громадських організацій». Вла-
да погодилася на певні на поступки. 

«Може, для когось це звучить парадоксально, але 
того дня Україна святкувала свій День Незалежності. 
І навіть «Голос України», газета Верховної Ради, за-
значила це на своїх шпальтах. Але до дніпровської 
влади не дійшла ця ідея, і ті, хто намагався реалізо-
вувати Декларацію про державний суверенітет на 
практиці, сприймалися як чужі. Цей день став зна-
ковим, після якого почалася хвиля демонстрацій, 

протестів, масових мітингів. Він засвідчив прагнення 
українців до незалежності», – зауважив історик Іван 
КОЧЕРГІН.

Юлія РАЦИБАРСЬКА, журналістка-фрілансерка,
радіо «Свобода», 16 липня 2021 року

    (У скороченому вигляді. Повністю читайте за 
посиланням: https://www.radiosvoboda.org/a/prapor-
u-dnipri/31362687.html  

 «Нас  називали  безумцями». 30 років  тому  над  містом  Дніпром  «Нас  називали  безумцями». 30 років  тому  над  містом  Дніпром 
вперше  підняли  синьо-жовтий  прапорвперше  підняли  синьо-жовтий  прапор

День  міс та   Дн іпраДень  міс та   Дн іпра

Мені, наприклад, вда-
лося поспілкуватися 

з відомим письменником 
та краєзнавцем Миколою 
Чабаном. Він розповів про 
ним написані нові книги, 
які вийшли в різних видав-
ництвах. Найновіша – «На 
терезах вічності. Постаті, 
факти й поді з історії Ново-
московська і Новомосков-
ського повіту», що побачила 
с віт у видавництві  «Ліра». 

Крім цього, письменники 
виступали зі сцени, читали 
ними написане. Серед них – 
також уже добре відома чи-
тачам нашої газети молода 
українська поетеса Наталія 
Федько, авторка п’яти по-
етичних збірок. 

Арт-фестиваль «Мистець-
кий квартал» організува-
ли та провели  управління 
культури Департаменту гу-
манітарної політики Дні-
провської міської ради та 
КЗК Дніпровський  Буди-
нок мистецтв Дніпровської 
міської ради 

Олена МАКОВІЙ 
На світлинах: подяка та подарунки від друзів та колег; під 

час святкування Дня міста з Наталією Федько; фрагмент ви-
ставки книжок.

Фото авторки і Наталії Федько
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СТОРІНКАЛІТЕРАТУРНА 

Михайло Гервасійович Йогансен (який пізніше 
візьме собі творчий псевдонім Майк Йогансен) 

народився 5 листопада 1895 року в Харкові. Батько був 
німцем, а мати походила з козацького роду зі Старо-
більщини. Батьки Йогансена були освіченими людьми. 

Сам Михайло Йогансен свої непересічні здібності 
почав проявляти дуже рано. Із дев’яти років писав 
вірші німецькою і російською мовами, влаштовував 
літературні та філософські диспути серед однолітків. 
Навчався Михайло у Третій харківській гімназії, де ви-
кладав його батько. «Бувши в гімназії, не пив, не курив 
і не знав жінок», так опише Йогансен у властивій йому 
манері цей час…

Вищу освіту Йогансен пішов здобувати на історико-
філологічному факультеті Харківського університету. 

Майк Йогансен вказав в анкеті, що розмовляє німець-
кою, українською і польською, перекладає із них. Чи-
тає всіма слов’янськими мовами, а також німецькою, 
французькою та англійською. Плюс – давньогрецька і 
латина. «Почав писати українською мовою під впливом 
учителів школи ім. Грінченка в Харкові», написав Йо-
гансен… Перші вірші Йогансену не подобалися, і він їх 
спалив. Далі він писав українською і почав друкуватися 
із 1920 року…

Для театру Леся Курбаса «Березіль», у співавторстві 
з Миколою Хвильовим і Остапом Вишнею, Йогансен 
написав оперету «Мікадо» та ревю «Алло на хвилі 
477»…

Йогансен титрував німе кіно і брав участь у написанні 
сценарію фільму «Звенигора» Олександра Довженка. 

Кіносценарій Йогансен писав разом із Юрком Тютюн-
ником, але Довженко дуже змінив написане, і Йогансен 
зняв своє авторство…

26 жовтня 1937 «високий радянський суд» засудив 
Майка Йогансена до вищої кари – розстрілу. Вирок був 
виконаний 27 жовтня 1937 року в Києві. Дослідники 
сходяться на думці, що тіло Йогансена, як інших стра-
чених сталінським режимом невинних людей, було 
таємно поховане у Биківнянському лісі..

                                                                                                                
Ірина ШТОГРІН, 

сайт радіо «Свобода», 9 вересня 2021 року
(У скороченому вигляді. Повністю читате за по-

силанням: https://www.radiosvoboda.org/a/yak-mayk-
yohansen-proyshov-cherez-dopyty-nkvs/31419937.html

      На світлині:  Майк Йогансен

Шарм  і  магнетизм  інтелектуалаШарм  і  магнетизм  інтелектуала

Літературознавці називають його творцем українського авангарду. Його сучасники бачили у ньому 
блискучого інтелектуала, а ще – жартівника і вигадника. Він був поетом, філософом і мандрівни-
ком. Європейцем із німецькою і норвезькою кров’ю, який вважав себе українцем. Майк (Михайло) 
Йогансен встиг залишити по собі яскравий слід і неперевершені літературні твори, поки життя його 
не обірвала куля. У вільному доступі на сайті електронного архіву Українського визвольного руху 
тепер є розсекречені і оцифровані матеріали справи НКВС проти поета, якого сталінські каральні 
органи звинуватили у «підриві соціалістичного ладу». Він був людиною-магнітом. Талант його іс-
крив і сяяв. Поет, романіст, лінгвіст, перекладач, він ще був затятим мисливцем, грав у футбол 
та більярд, жартував і вигадува вмістифікації. Це все є у його творах: від навчального тексту «Як 
будується оповідання» до авангардистського роману «Подорож ученого доктора Леонардо і його 
майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію».

Як Майк Йогансен пройшов через допити НКВС?

Всі ми померли від недолюблености.
Але не всім про це сказали

Даніель – семирічний син моєї подруги – ніжна чут-
лива дитина. Він дуже важко переживає пандемію CO-
VID-19 і карантин. Головна причина: страх через виму-
шену ізоляцію. Переживання за тих, хто захворів. «Від 
недолюблености померло більше людей, ніж від Covid. 
Від самотности й недолюблености – значно більше». Ці 
слова хлопчика врізалися у свідомість.

Річ не в тому, що слова дитини спровокували «бурю» 
емоцій. Ні. Як то часто буває, хлопчина, чий розум не 
замулений соціальними шаблонами, побачив ситуацію 
масштабно. І сказав про головне.

Чого боїться пересічна людина? –  Бідности? Хвороб? 
Ворога? Смерти? Так, усе вищеназване може налякати 
людей. Але крім ворогів, соціальної незахищености й 
кредитів нас до болю жахає недолюбленість. Щоправ-
да, ми цього не усвідомлюємо. Або не хочемо (соро-
мимось) визнати.

Якби люди не боялися недолюблености, у світі не 
було б самогубств, депресій. Добрі й ввічливі люди не 
потрапляли б у стосунки з тиранами. Не було б у світі 
гірких дитячих ридань… але… Все це є.

Недолюбленість… У неї сотні ликів, сотні іпостасей, 
сотні голосів. Сотні сценаріїв. Хлопчик хотів подивити-
ся, як працює годинник. Розібрав «іграшку» на запчас-
тини. Годинник, звісно, не працює. Роздратована мама 
побачила це й кричить малому: «Ну що за характер 
такий! Ти ж усе ламаєш, до чого торкаєшся!» Батько 
стомлений прийшов з роботи, хоче відпочити. А донька-
першокласниця «дістає» його розповідями про те, яка 
вчителька зануда, і який хлопчик Іванко симпатичний… 
Батько дратується: «Відчепися, зараз не до тебе. Ти 
уроки вивчила? Ні? То йди вчи». 

Тут наведено побутові приклади. Без посилань на 
відверто маргінальні ситуації (де батьки-алкоголіки або 
психічно хворі). У реакції пересічних батьків на дитячу 
настирність або надмірну активність немає зла, нема 
свідомого негативу. Є бажання, щоб дитина стала зруч-
ною. Спокійною, розважливою, слухняною. А дитина 
є сама собою. Допитлива, емоційна, енергійна. Іноді 
– вперта. І от виникає конфлікт. Між природними пори-
ваннями й потребами дитини (потреби бути активною, 
потреба в комунікації, потреба пізнавати нове) і послан-
ням батьків: «Дитино, будь зручною, бо інакше ми тебе 
не любитимемо. І світ не любитиме». І дитина змінюєть-
ся. Хитрує, вчиться приховувати справжню себе. Хтось 
втрачає впевненість у власних силах і надміру залежить 
від чужого схвалення. А хтось навпаки – долає внутріш-
ню розщепленість з допомогою ризикованих вчинків. 
У доросле життя людина приходить негармонійною, 
зі збитими орієнтирами. Що жорсткішим, авторитар-
нішим було виховання батьків, то більше «ламається» 
внутрішній компас людини.

Таке відбувається в мільйонах сімей по всьому сві-
ті. Гармонійні родини, де мудрі та розважливі батьки 
тактовно направляють дитину, тактовно вказують їй на 
помилки і пояснюють актуальні загрози, рідкість. Без 
перебільшення можна сказати: якщо тебе виховували 
мудрі й люблячі батьки, ти отримав джек-пот від наро-
дження. Головне – правильно розпорядитися отрима-
ним багатством у дорослому житті, не змарнувати, а 
примножити моральні скарби. Що ж робити дорослій 
людині, яка розуміє, що виросла в нещасливій або в 
не надто гармонійній родині? Перш за все – позбути-
ся образи. На себе. На батьків. На сусідів і родичів. На 
державу і світ.

Наших батьків не вчили любити себе. Не вчили шану-
вати себе. І не вчили бути батьками. (Зауважу – є винят-
ки. Але загальна ситуація, що панувала в радянському 
і пострадянському суспільстві, аж ніяк не сприяла роз-
витку самоповаги у людей. Вияви вільного мислення 
переслідувалися й засуджувалися на всіх рівнях). Отож 
не варто дивуватися, що люди йшли по життю наосліп 
і лише зрідка відчували гармонію з самими собою, з 
ближнім, зі світом. Старше покоління було стурбоване 
виживанням. А – не філософією, мистецтвом чи тонко-
щами психології. Наші батьки і матері виживали. Систе-
ма вичавлювала з них сили, натхнення, творчу енергію, 
любов до життя. Їх не вчили складній науці подружнього 
життя й батьківства. Тому вони й недолюбили. Себе. 
Одне одного. Друзів. Природу. І нас.

Ми виходимо в дорослий світ сліпими. Або – і це якщо 
пощастить – наполовину сліпими. Не вміємо шанувати 
себе. Не вміємо відстоювати свої інтереси. Не вміємо 
обирати в друзі достойних людей. Закохуємося стихій-
но, розчаровуємось драматично й безоглядно. Спілку-
ючись із особами протилежної статі, ми рідко можемо 
правильно визначити, з ким у нас можливі гармонійні 
щасливі стосунки. Більше того: недолюблені в дитин-
стві люди підсвідомо тягнуться до холодних і гордови-
тих персон. До тих, чиє кохання треба «заробити» або 
«заслужити». Нарцис радий, що знайшлася жертва. А 
жертва хворобливо вірить, що колись партнер покохає 
її. Варто тільки трохи «потерпіти», «прогнутися». А то і 
відверто зрадити себе. Чи є вихід з таких стосунків? 
Він є, тільки якщо жертва усвідомить, що вона жертва. 
І перестане такою бути. Але для цього знадобляться 
воля, розум і робота над собою. Можливо, з допомогою 
спеціаліста (психолога, психотерапевта). 

Є чимало трагічних випадків, коли недолюбленість 
штовхнула людину до загибелі. Через суїцид або через 
чужу агресію. Жінки, що вийшли з неблагополучних, 
токсичних родин (це там, де батько пиячив і бив матір, 

там, де вся родина потерпала від домашнього тирана), 
часто обирають собі тирана в якості чоловіка. Чому? 
Причина проста й гірка: у людини не було перед очи-
ма прикладу позитивних стосунків. І вона вибирає для 
себе, хоч і страшне, але знайоме. І знову стає жертвою, 
але вже в змінених декораціях. Жертвами стають і діти 
такого подружжя.

Про важливу особливість людського підсвідомого – 
тягнутися до знайомого і боятися незнайомого – гово-
рять психологи. Добре, що зараз в інтернеті можна при 
бажанні знайти книги для саморозвитку, праці з психо-
логії стосунків. Можна щось змінити, якщо є бажання. 
Головне – не замовчувати в суспільстві біду домашнього 
насильства. Давати цьому раду на всіх рівнях. Бо то й 
справді велика біда. 

Доки людина жива, все можна змінити. Банальна іс-
тина, але вона працює. Я сама повторювала цю фразу 
в найтяжчих життєвих ситуаціях. А коли не було сил 
повторювати– це говорили мої друзі, шляхетні й добрі 
люди. Після темної ночі завжди настає ранок. Тільки б 
дожити, дочекатись. 

За невеликим винятком, всі померли від недолюбле-
ности. Але не всім про це сказали. Померли в дитинстві, 
коли почали сумніватися у своєму праві на любов без 
якщо… Померли в юності від байдужости людей, яких 
покохали. Померли, дізнавшись про зраду своїх об-
ранців. Померли від чужої підлости. Від легковажности. 
Ми стали ментальними мерцями,  коли відмовились 
мріяти. Стали тінями, коли подумали: «Мене нема за що 
любити. Я не гідний (не гідна) любови». Перетворилися 
на привидів, коли боялися познайомитися з новими ці-
кавими людьми і прийняти нові можливости з рук долі. 

Недолюбленість (як і будь-яка хвороба) тим страшні-
ша, чим менше ти її усвідомлюєш. Якщо усвідомив, ти 
вже зцілюєшся. Оживаєш. 

Не всі знають, що смерть від недолюблености на від-
міну від фізичного кінця, можна нівелювати, скасувати. 
Одним тільки розумінням ситуації і силою волі. 

Зауважу: я не даю рецепту щасливого подружнього 
життя чи «кохання до останнього подиху». Навіть щасли-
ві гармонійні стосунки можуть поступово зійти нанівець, 
якщо над ними не працювати. Я лише хочу наштовхнути 
людей на думку: не можна зраджувати себе і нівелювати 
своє «Я». Зрадивши собі, ти втрачаєш цілий світ. Себе. 
І зрештою, втрачаєш Бога. 

Наталя ФЕДЬКО,    м. Дніпро 
    ПОВНІСТЮ нарис можна прочитати, вийшовщи 

на профіль Наталі ФЕДЬКО з її матеріалами. Поси-
лання на профіль  таке: https://www.facebook.com/
profile.php?id=100012571448290 

Л Ю Б О В  Б Е З  « Я К Щ О »Л Ю Б О В  Б Е З  « Я К Щ О »
   (філософський нарис)      Уривок


