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Ярошенко Т.М.,  

ГІБРИДНА СУЧАСНІСТЬ ТА СПРОБИ ЇЇ ОСМИСЛЕННЯ 

Окреслено феномен сучасність; простежено різні підходи до його вивчення, 

розуміння. Розкрито змістовне навантаження сучасності; доведено його 

спорідненість з явищами межовості та кризи, типом українського етосу, культури. 

Виділено та визначено гібридизацію як визначальну проблему сьогодення. Обґрунтовано 

перспективність розробки та використання концептів «етос-рідна домівка» та 

конструктів подвійного значення “межа” та “між” в умовах соціокультурного хаосу, 

маргіналізації та мутації; наголошено на необхідності посилення процесів очищення, 

впорядкованості, комунікації та інтеграції, будівництва мостів розуміння.. 
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«етос-рідна домівка», міст. 

 

           Кожні історична доба, народ, людина прагнуть виробити cвої світобачення та  

модель культури. Сучасна доба часто характеризується як гібридна, що наповнена 

викривленими, спотвореними цінностями, явищами, котрі суперечать людській 

природі, здоровому глузду, викликають супротив. При перевірці їх на автентичність 

може стати в нагоді концепт етосу-рідної домівки. Спробуємо використати його для 

кращого розуміння того, що відбувається з нами, визначає наш сучасний спосіб життя, 

укоріненість у світі цінностей. 

             Етос можна визначити як життєву організацію безпеки, «благо-устрій», що 

сприймається/оцінюється людиною/спільнотою як «домівка», рідна, співприродня, 

органічна сфера буття, де особа відчувається захищеною, самою собою і де від неї, її 

зусиль залежить збереження та якість доброго порядку, благополуччя. Таким чином, 

етос за означенням «домівка» включає у себе сенс бути (відчувати, мислити і діяти) 

господарем, дбати і відповідати за своє благо. «Благоустрій» покликаний максимально 

задовольнити потреби людини/громади/спільноти у пошуках щастя. Щастя/Благо  тут 

розуміють як певне бажане, те, що набуває статусу (ваги) ціннісного і робить 

вмотивованою людську поведінку у бік добра. Культура з комплексом її змістовних 

складників та форм, як-то філософія, наука, релігія, мораль, право, мистецтво тощо 



фокусується на дослідженні ціннісно-смислових аспектів «благо-устрою» людини, її 

індивідуальної активності та взаємодії; домівки, що узгоджена з природою її 

внутрішньої організації. Звідси і така увага до питань пошуку своєї ідентичності, своєї, 

а не нав’язаної системи цінностей, до проблеми гідності - сутнісної характеристики 

людини, якою не можна нехтувати  і яку вона готова захищати. Бо гідність людини - це 

її внутрішня, духовна  домівка, втративши яку вона втрачає своє сутнісне я, свою 

самототожність, що рівноцінно смерті. 

            Що ж розуміється під сучасністю філософами, культурологами; з якими 

явищами можна її ідентифікувати, які проблеми, смисли і сенси визначають  

змістовність, специфіку цього феномену у різних ділянках соціогуманітарного знання? 

             У дослідженнях науковців (зокрема, філософів, істориків) категорія 

«сучасність» - це певний «межовий час», момент загальної історії, що розгортається у 

загальній площині між визначеним минулим і невизначеним майбутнім. Сучасність як 

межова, історична категорія означає також діалог з минулим, з тими, кого вже немає. 

Тому сучасність можна розглядати і як «тепер-», «зараз-буття», і віддалене у часі, але 

ідейно, духовно, душевно споріднене з нами. 

           Для наукової філософії сучасність  завжди важко вловима для аналізу, це як 

екзистенційна мить, яку складно піймати сильцями об’єктивного розуму в силу її 

суб’єктивно забарвленого характеру. Для етиків, морально орієнтованих мислителів - 

це те, за що ми відповідаємо, за що звітуємо перед майбутнім і вічністю. Для соціологів 

сучасність – це соціально визначена динамічна реальність, що схоплена у статистиці та 

репрезентована цифровим і процентним співвідношенням. 

          Антропологічно визначена сучасність - це наше теперішнє, живе покоління 

людей, в якому суперечливо поєднані різновікові категорії: старість і молодість, 

дорослість і дитинство, юність і зрілість. Беручи до уваги різновікові категорії живих 

людей, сучасність визначається суб’єктними критеріями життя, межами від 

найстарішого до наймолодшого жителя (носія життя), що приблизно припадає на ХХ-

ХХІ ст. 

           Визначивши сучасність як час живих, ми розуміємо, що це той час, який  

безпосередньо пере-живається і про-живається нами. Сучасність - це те, з ким і чим ми 

себе ідентифікуємо; ті проблеми, які ми сприймаємо як свої; те, до чого ми не байдужі, 

що нас болить, хвилює, змушує радіти чи плакати, переживати як своє. Тому сучасність 

- це час життєвої  укоріненості, і в цьому сенсі вона завжди актуальна, тобто є 

спонукою до дії, потребує і виражає себе в дії. Через це синонімами слова «сучасний» є 

терміни  «актуальний» та «сьогодення», які, проте, мають свої особливості. Можна  



наближено сказати, що сучасність – це актуальність буття, життя в його дієздатності, а 

сьогодення - це «ось-тепер», «зараз-буття», чуттєвість швидкоплинної реальності. 

            Сучасність аналізують у контексті теорії розвитку, кризи, трансформації, різких 

кардинальних змін. Природа і характер кризи споріднені з поняттями проблема і 

хвороба. Об’єктивно криза - це історична закономірність, що фіксує конфлікт старого і 

нового, складний комплекс нерозв’язаних проблем, що утримує можливість небезпеки, 

загрозу руйнації цілого. У такому значенні сутнісними ознаками кризи є занепад, крах, 

розрив, вибух, межа.  Криза як те, що визначено суб’єктно, пов’язано із ризиком для 

життя людини, розглядається як «загроза її цілісності», «існування на межі» (межовий 

стан), у площині «бути чи не бути». Будучи визначена суб’єктивно, така криза 

безпосередньо виражає себе у  хворобливих переживаннях, негативних емоціях і 

сприймається людиною як патологія, не-здоров’я, те, що болить, небажане, що 

суперечить її потребам, надіям, помислам і сподіванням. Найбільш яскравими 

феноменами/супутниками суб’єктивно визначеної кризи  є  відчай, розпач, страждання, 

страх, сум, гнів тощо. 

             Таким чином, з одного боку, криза розуміється як певне анормальне, яке є 

провісником краху, загибелі, а з іншого – це закономірний етап розвитку, в основі якого 

лежить зустріч-конфлікт старого й нового, після якої повинно наступити одужання і 

полегшення. Один підхід акцентує на смертельній небезпеці, інший – на можливості 

народження нового, кращого. 

            Постановка проблеми кризи може мати свої відмінності в регіональному аспекті, 

наприклад, в контексті східної і західної культурних парадигм, в оцінках фактору волі, 

її сили та скерованості. Перший – внутрішній (інтровертний), пасивний: криза – це 

відсутність душевної рівноваги, порушення природного енергетичного балансу, те, що 

потрібно пережити. Такий підхід найкраще репрезентує Східну ментальність, 

ідентифікується з такими вченнями, як даосизм, буддизм, джайнізм і базується на 

відмові від вольового вирішення питань з метою уникнення протистоянь, конфліктних 

ситуацій, насильства, відмовою від себе заради  збереження життя цілого, досягнення 

внутрішньої гармонії, злиття з природнім Законом (Дао). Другий – зовнішній 

(екстраветрний), активний; підходить до кризи раціонально, як до проблеми 

індивідуальної програми життя, персональної волі, самореалізації; потребує 

термінового і часто радикального способу розв’язання, активної участі у соціальних 

проектах, потреби визнання індивідуальної значимості з боку суспільства. Такий шлях 

більш властивий Західному типу мислення, його системі вартостей та оцінювання.  

           Ставлення до кризи як до проблеми, оцінка її значимості можуть мати й інші 

варіанти. Окрім згаданих вище виділимо ще декілька. Перший – заперечення проблеми 



при її наявності або, іншими словами, втеча від проблеми (закривати очі на неї). 

Проблема замовчується, тобто не сприймається або не хоче сприйматись як варта 

уваги, значима. Другий – проблему можна вирішити шляхом максимальної економії 

зусиль, обхідними шляхами. Прикладом є знаменитий вислів «Мудрий вгору не піде, 

мудрий гору обійде». Схожим є сприйняття  життя як ріки, де спасають навички 

триматись на воді, плисти за її течією. Третій можна охарактеризувати за словами 

однієї з пісень «…Краще гір можуть бути лише гори, на яких ти іще не бував». Таких 

версій можна назвати безліч, проте у всіх них криза сприймається як певне 

випробування, що потребує величезних додаткових зусиль, як певна вершина, висота, 

перепона, яку належить взяти, подолати, щоб виробити новий досвід, піднятись на 

новий рівень, а то і вижити. Показовими у цьому плані є казки, в яких описується 

героїчна   боротьба Добра і Зла, перемога життя над смертю.   

             Криза носить межовий характер, тобто сприймається і оцінюється у значеннях 

межі. Одразу зауважимо, що в філософії культури поняття «межа», від якого веде своє 

походження термін межовість, - це діалектична категорія, що визначається як границя 

відокремлення, де завершується одна культурна форма (один історичний етап) і 

розпочинається інша (інший); вона фіксує відмінність одного (феномену)  від іншого і 

взаємообумовленість, зв’язок одного з іншим. У цьому сенсі поняття межі завжди 

двозначне. З одного боку, вона розділяє (розмежовує), постає заслоном, завершенням, 

кінцем; а з іншого – поєднує, слугує містком “між”, що сполучує розділене, є місцем 

зустрічі кінця та початку. Філософсько-культурологічний підхід до проблеми 

“межовості” акцентує на явищах бівалентності й полівалентності культури, з котрими 

ми достатньо часто стикаємось на межі історичних чи культурних контекстів. У цьому 

сенсі межа (межовість) – завжди кордон із чимось, а отже, належить одночасно 

обидвом явищам, культурам, семіосферам, які є взаємопроникними. Для межових типів 

культур характерна наявність ознак бівалентності й полівалентності. 

          Символами межі, як вже було згадано попередньо, можуть виступати стіна, гори, 

прірва, міст. Стіна фіксує закритість, відгородженість, шори, а також тупикову 

ситуацію, з якої потрібно знайти вихід, бар’єр на шляху до омріяного, який потрібно 

подолати для того, щоб наблизитись до мети. Ширина рову, прірви та висота, яку 

потрібно взяти, аби випробувати свої сили, – все це для того,  щоб загартувати себе, 

зміцніти духом та примножити сили для наступних етапів розвитку, життєвих 

випробувань. Міст – символ єднання «між», зв’язку різного, якому передують бажання 

вийти за межі своєї обмеженості, зусилля по подоланню прірви відособлення та 

відчуження. 



         В історії кожного народу є такі фундаментальні символи межі; зокрема в 

єврейського народу це «Стіна плачу», в Китаї – великий китайський мур тощо. У 

зламному, ХХ ст. знаковими стають феномен Берлінської стіни, руйнація якої 

знаменувала народження нового світу, порядку; твір Ж-П. Сартра «Стіна»;  

однойменний музичний шедевр відомої рок-групи Pink Floyd. 

          В історії української культури феномен межі набуває ледь не метафізичного 

значення, в якому вона сприймається як питання самобутності - визначеності, кордонів,  

вміння бути собою, бути цілісним, єдиним, одиничним, відстоювати право на 

самостійне життя, прокладати свій шлях. Український життєвий простір формувався на 

перехресті різних духовних світів Сходу і Заходу, Півдня та Півночі і визначається як 

межовий за характером, екзистенційно-бароковий за типом. Межовий характер 

акцентує на великій ролі кризових явищ у культурі й історії та необхідності їхнього 

подолання, виробленні імунітету перед викликами долі. Тому знаковими періодами в 

історії України стали Відродження, Бароко і Романтизм, і сьогодення – часи, коли 

найбільше виявився дух боротьби за оздоровлення культури та історії. Ось чому доба 

постмодерну, з її характером невизначеності та неоформленості, типологічними 

ознаками кризи може також стати періодом великих можливостей і культурного 

зростання для українців.   

          Морально усвідомлена та етично визначена  криза сприймається і оцінюється як 

втрата міри, відступ від норми, тобто певне не-істинне, зле,  не-нормальне, що вимагає 

негайного втручання, прийняття запобіжних мір з метою приведення у відповідність із 

вищою ідеєю блага, відновлення сил добра, балансу, рівноваги, гармонії. Основною 

етичною формулою кризової доби можна назвати правило песимізму: «З двох зол 

обирають менше». Тут добро визначається негативно, як менше зло, як не-свобідне 

буття, поясненням якого служить рабська залежність, неволя, життя в полоні обставин, 

існування, що позбавлене свобідного волевиявлення, відсутність свободи вибору, 

нехтування людською гідністю, що ведуть до збільшення страждань у світі. 

          Так, однією з болючих проблем сучасної доби і українського суспільства, 

зокрема, є насильство. Про її гостроту  свідчать  посилення кровопролитних війн,  

конфліктів, терактів, що несуть смерть, страждання, понівечені  людські долі, 

зруйновані домівки, сіють розпач, ненависть, ворожнечу, хаос. Проте найбільшу 

загрозу для сучасної людини представляють не так відкриті, фізичні вияви зла, грубої 

агресії, як його скриті та мутовані  різновиди, те, що сьогодні часто класифікують 

терміном «гібридне», присутність чого спонукало відомого французького філософ Ж. 

Бодрійяра визначити новітню добу як еру симуляцій, підміни та фальшування. Для 



Бодрійяра такий стан речей - свідчення нівеляції, стирання великих гуманістичних 

критеріїв цінностей.  

           Проголошений сучасною Україною європейський вектор розвитку виявив 

найслабшу цивілізаційну складову нашої взаємодії та інтеграції із західним світом; 

необхідність очищення та укріплення таких її ділянок, як політика, право, економіка. 

Проте стало очевидним, що реформування у цих сферах неможливе без духовного 

оздоровлення, впорядкування. Тому термінологія зі згаданих сфер діяльності починає 

насичуватися морально-етичною конотацією. Зокрема, набувають широкого вжитку 

словосполучення “моральний капітал”, “моральні дивіденди”, “моральний авторитет”, 

“моральне банкрутство” тощо. Так етика поступово намагається повернути собі право 

визначати, контролювати якість доброго життя, формувати лад нашої соціокультурної 

домівки.  

           У вік новітніх технологій, комп’ютеризації, швидкісних зв’язків викликає 

занепокоєння масове поширення термінів на кшталт “гібридизація”, “мутант”, 

“троль”, “вірус”, які легко вкорінилися в нашому лексиконі, заполонили  свідомість. 

Серед них особливої уваги потребує вивчення  феномену гібридизації як такої.  

           Термін “гібридизація” був запозичений з біології та ботаніки. Його етимологія 

зазначає про процес виведення нового шляхом схрещення різнорідного. Гібридизація в 

науці – це технологія або комплекс методів генної інженерії, що має на меті виведення 

нових сортів культур та їхню селекцію. Сьогодні поняття гібридизації вийшло за межі 

вузько наукового, природничого кола і набуло загально-філософського значення. 

Особливості цього феномену, його природи  передають характеристики дивного, 

потворного, механічного, комбінаторики, перекручування, фальшування.  

           Етичне бачення гібридизації здебільшого пов’язане з негативною смисловою 

конотацією. Найчастіше цей термін сьогодні можна зустріти у словосполученні 

“гібридні війни”, що містить комплекс незвичних, прихованих, інтелектуально 

витончених (у значенні “злий розум”), часто естетично привабливих форм зла, що 

спричиняють руйнацію, смерть, які дуже важко вловити, довести, піддати об’єктивному 

аналізу, дати оцінку. До традиційних (класичних) методів його дії можна віднести 

маніпуляцію, провокацію, спекуляцію тощо. Гібридне зло інтелектуального ґатунку 

свідомо використовує неправду і примус як норму, провокує розщеплення свідомості, 

психічні розлади, є загрозою духовного виродження, душевного каліцтва, формує 

моральних потвор (монстрів).  

          До новітніх форм скритого, гібридного насильства  можна віднести явища 

негативної сугестії, тобто свідомого і несвідомого зачарування злом; естетично-

привабливих, майстерно-довершених личин зла; фейк і троллінг. Фейк і троллінг – 



звичні терміни комп’ютерного сьогодення. Нині вони стали улюбленими засобами 

фабрикування та спотворення реальності, завдяки яким вдається майже миттєво  

поширити дезінформацію з метою заплутати, приховати реальний стан справ, 

відвернути увагу, нанести шкоду й отримати від цього насолоду. В основі механізму дії 

таких явищ лежить скрите насильство, таємне бажання підпорядкувати своїй волі, 

позбавити індивідуальної, критичної призми сприйняття та оцінки; намагання зі всього 

мати свій зиск, який вимірюється в еквівалентах вигоди, нажитої неправомірним 

шляхом. В арсеналі такої влади - витончені методи спокуси та гри, яким таку велику 

увагу приділяє постмодерністська філософія. Ігрове насильство тут використовується 

для демонстрації спритності.  

        Аналіз соціогуманітарних проблем сьогодення дозволяє ствердити, що людина 

ХХІ ст. відчуває себе серед невизначеності та хаосу, подвійних стандартів і 

суперечливих вимог. Її сприйняття буття стає дедалі більше дивергентним, 

амбівалентним і напруженим. За такими ментальними особливостями часто криються 

не тільки страх перед небезпекою (на кшталт біологічного клонування, схрещення 

людини та тварини, кіберзлочинності, фейку, асиміляції тощо),  але й мовчазна згода чи 

відверте бажання брати участь у цьому експерименті, гостре прагнення нового, 

незвіданого типу насолоди. Таке явище сьогодні набуває виразності у понятті 

“морально-етична гібридизація” – процесі мутації людяного в людині, кристалізації 

химерного інтелекту шляхом сполучення сублімованого страху та негативної сугестії; 

появи демонічного, в якому злий розум перебуває в активному пошуку незвіданої ще 

насолоди насильства.  

         Недаремно сучасна інтелектуальна думка ХХ-ХХІ ст. стверджує, що людство 

заблукало в лабіринті уявних цінностей, опинилося в ситуації глухого кута, звідки й 

концепти симулякру, шизоаналізу, поява блокадної етики, вагонеткології, 

конфліктології, некрофільної культури з її культом вбивства, руйнації, танатосу, смерті. 

          Новітня етика, незважаючи на часті гасла “відмови від традицій”, солідарна з 

базовими ідеями минулих часів і з іншими сучасними науками у розумінні необхідності 

об’єднаних зусиль з розв’язання проблем, що пов’язані з болем, стражданням. Вона 

стверджує себе як експериментальна частина соціогуманітарного знання, що дозволяє 

кожному з нас, на свій “страх і ризик”, краще пізнати, зрозуміти природу власної 

індивідуальності, мотивує бути органічними, цілісними; висуває як персональний та 

громадський обов’язок вимогу протистояти різним формам відкритого та прихованого 

насильства, захисту всього того, що становить основу нашої гідності, рідної домівки.  

          Сучасна історія все більше грішить тимчасовістю, фрагментацією та 

ідеологізацією. Традиційне розуміння історичності буття, у якому час розтягнутий у 



проекціїї координат «минуле-теперішнє-майбутнє», згортається під тиском сьогодення. 

Історія, що акцентувала на зв’язку різних часів, на зумовленості нового старим, у якій 

вивчення минулого дозволяє краще зрозуміти сучасне, служить фундаментом, 

скарбницею знань, важливого досвіду і робить більш впевненим прихід нової доби, 

сьогодні прагне звільнитися від материнської пуповини родового зв’язку, утвердити 

себе в самостійній течії подій різноликих та автономних суб’єктів. Скільки суб’єктів, 

стільки і поглядів на час, історію, події, культуру.  

            Плюралізація, поліфонія, релятивність дедалі більше визначають особливість як 

нашого соціокультурного буття, так і філософського та соціогуманітарного знання. 

Попри свої переваги для зрілих, самостійних культур, вони несуть небезпеку для 

межових, невизначених та неоформлених типів. Сьогодні історія трансформувалася в 

калейдоскоп наративів пошматованої пам’яті, стала віртуальною мандрівкою на догоду 

своєму часу. Однобічний підхід до історії часто провокує розірваність, ізоляцію її 

часових сегментів через те, що кожне нове покоління намагається переписати її на свій 

лад. Надмірна політизація та заідеологізованість історії робить її залежною від владної 

кон’юктури, що веде до ціннісної дезорієнтації, так званого когнітивного дисонансу 

людей різних поколінь, з різними системами освіти, знань; породжує додаткове 

напруження, провокує конфлікти, ворожнечу у нашому суспільстві.  

          Розмитість реальності недостатньо прояснюється сучасною філософією, а наукові 

відкриття не надто сильно укріплюють нашу віру в прогрес людства, утверджують 

оптимістичне бачення майбутнього. Відомий і лаконічний вислів О. Конта, що 

засвідчував переконаність у силу науки («Знати, щоб передбачити, щоб змогти») 

поступово відходить в минуле. Сучасні інтелектуали, розкриваючи специфіку та 

покликання філософії (Дельоз Ж., Гваттарі Ф.). Що таке філософія (1991 р.))., 

підкреслювали, що вона (філософія) виявляється подібною до «грандіозного натяку», є 

«завжди міжчасовість». Піднімаючи питання її співвідношення з наукою, вони 

зауважували, що філософія може говорити про науку лише натяками, а наука може 

говорити про філософію, як про щось туманне. Якщо визначати специфіку філософії  

алегоричною сентенцією античної міфології, то на зміну її класичного розуміння («сова 

Мінерва прилітає вночі») все більше приходить асоціація з «туманністю Андромеди». І 

якщо для доби Ніцше бракувало діонісійського поривання життя, начала спонтанного, 

хаотичного, нічим не обмеженого, то нам, живучи у колапсі тривожних подій ХХІ ст., 

не завадило б більшої прогнозованості, гармонійності та виваженості, злагоди та миру. 

Звідси і доречність/актуальність  концептів єднання, як то межа-міст, та етосу- домівки, 

де від зусиль кожного з нас залежить реалізація право на гідне життя, безпека, 

добробут, процвітання спільної домівки. 



Висновки 

          Сучасність – часовий проміжок історії, що займає місце між зжитим минулим і 

невизначеним майбутнім, який сприймають в категоріях «сьогодення», «ось тепер», 

«зараз», розглядають в якості актуалізованого, спресованого та швидкоплинного буття; 

межового періоду історії, доби кризи, трансформацій, постмодерну. Її оцінки є часто 

абсолютно полярними: від песимістично-апокаліптичних до оптимістично-ейфорійних.  

           Феномен гібридизації є типовою ознакою сучасної доби. Він тісно пов’язаний з 

явищами кризи, викривленої реальності. Гібридизація – комплекс сучасних методів 

фальшування, які формують спотворену картину світу, примножують людські 

страждання, спричиняють розщеплення людської свідомості, “плодять” мутантів, 

моральних потвор, творять химери. Новітніми соціальними різновидами, конструктами 

гібридизації є сугестія, фейк, троллінг, природа яких укорінена у злі, споріднена з 

демонічним. 

            В такому проблемному дискурсі набувають ваги людинознавчі питання, 

простежуються спроба реабілітації призабутої мудрості, потреба в єдності, порозумінні. 

Яскравим прикладом цього може бути сучасне повернення до наукового дискурсу 

концептів «етос-домівка» та «межовість-міст».  

           Серед нагальних завдань соціогуманітарних наук, сучасної етики зокрема,  

гостро постає необхідність поглибленого дослідження гібридизації; вивчення питань 

гуманістичних маркерів суспільного здоров’я та культури з метою запобігання втраті 

людського в людині, обезличення суспільства, моральній деградації світу, 

перетворенню життя в анти-життя, рідної домівки на в’язницю, людини – на потвору.  

         Для вітчизняних науковців-гуманітаріїв – швидкоплинність, розірваність, 

фрагментація часового полотна сучасності висуває нагальну потребу вироблення більш 

цілісної, загальної панорами огляду, картини подійності, що передбачає здатність 

виходити за межі своєї ідеологізованої обмеженості, долучатися до дискурсу іншого, 

включати його у свій світ бачення та розуміння, вироблення спільних точок зору, 

будівництво ментальних, метафізичних мостів пам’яті, необхідність зшивання 

пошматованого полотна історії та культури. Використовуючи символічні значення 

межі, наголосимо: така Нова Україна має бути прірвою для різних виявів зла, агресії 

(відкритих і скритих фор насильства), ненависті, лукавства та мостом для Добра - 

територією Блага, місця укоріненості Правди, Свободи, Любові та Справедливості. 

Лише така нова цілісність, культурний простір можуть стати привабливими для інших. 

 

 



 

 

 

 

 

 




