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ІЦЕЙСЬКИЙЛ МУДРЕЦЬ

Ніяк не можна обійтися без до-
тепних рядків із поезії В.Маяковсь-
кого, хоч і мовою російською, але
ж той поет любив усе українське, і
це наш поет – кумир нашої моло-
дості.
Иным странам по сто –
История пастью гроба.
А моя страна – подросток:
Твори,

Выдумывай,
Пробуй!

Не бажаючи ніскільки образи-
ти солідні білоцерківські школи,
все-таки заявляємо: ми вже з
підліткового віку вийшли – нам ви-
повнилося 18.

З днем народження, ліцею, з по-
вноліттям, ліцею! Ти переходиш у
нову фазу свого життя.

З повноліттям, л іцею

Кажуть, що немає лю-
дини, відданої своїй справі
більше, ніж учитель. Ска-
жу по правді: зараз я ро-
зумію, що це дійсно так. Та
й, певно, неважливо, коли
ти це усвідомиш: будучи
учнем чи студентом, 14-
річним підлітком чи 32-
річним чоловіком – будь
певний, читачу, що рано чи
пізно ця істина відкриєть-
ся й для тебе.

Із раннього дитинства
крокує поруч із нами учи-
тель. От уяви лише: тобі 6
років, ідеш ти такий без-
турботний з величезним
букетом квітів на першу у
твоєму житті лінійку –
свято Першого дзвоника,
потім – на перший урок.
Мабуть, відчуваєш себе
таким дорослим! Ти знай-
омишся зі своїм першим
учителем – і відразу ро-
зумієш: ця людина бажає
тобі тільки добра. День за
днем, за роком рік він до-
помагає тобі відкривати
небачені горизонти, дару-
ючи не лише знання, але
й безцінний життєвий
досвід. Згодом ти вже п’я-
тикласник, ще трішки – і

Феномен учительської любові

шкільні роки позаду: ти
випускник. Але зупинись
на мить перед тим, як ви-
рушити в доросле, як тобі
здається, життя; згадай,
хто відкрив тобі дорогу в
цей світ, хто день у день,
жертвуючи своїм особис-
тим життям, вільним часом

і простими життєвими
втіхами, працював заради
твого майбутнього.

Учитель.
Кожен день його жит-

тя – неоціненний подвиг.
На мою думку, немає іншої
людини, більш схильної до
самопожертви заради

інших, ніж він. Учительський
прометеїзм, постійне бажан-
ня (а часто й життєва не-
обхідність!) дарувати комусь
вогонь знань, супроводжува-
ти учнів на шляху до їхньої
омріяної зорі – це лиш ма-
ленька частинка характери-
стики воістину шляхетної

людини. Ти лише подумай,
читачу, для учителів усі ми
– чужі діти. Проте майже
завжди стаємо такими ж
рідними, як власні. Часто
можна почути від ліцеїстів
(та й просто від учнів) про
недоспані ночі, про підготов-
ку до уроків… Але ж це по-
трібно для вашого майбут-
нього. Та зупиніться в роз-
думах на секунду: а хто
змушував учителів не спа-
ти ночами, перевіряючи
ваші зошити, готуючи для
вас цікаві уроки? Будьте
чесними з собою: як часто
ви кажете їм за це «дякую»,
як часто ви даруєте їм свої
посмішки, демонструєте те,
що вони витратили свій час
не даремно?

Дорослішаючи, я розу-
мію: час з кожним роком
летить все швидше. Ще ніби
вчора я був восьмикласни-
ком ліцею, сьогодні ж – я
студент. А як швидко, пев-
но, цей час летить для на-
ших учителів! І як приємно
часом чути, що наші вчителі
навчали наших батьків –
відразу розумієш, яку
кількість учнів встиг прове-
сти за руку в життя твій на-
ставник. І нехай змінюєть-
ся все навколо, вдоскона-

люється життєдіяльність
людини на Землі, сягає
фантастичних висот на-
ука й техніка, однак не-
змінною моральною вели-
чиною, головним духов-
ним орієнтиром був, є і має
бути для людства учи-
тель.

Ці люди відмовилися
від свого життя заради
нас. Щодня вони прихо-
дять на роботу, прагнучи
передати нам свої знання
й досвід. Знайте: можли-
во, ваші наступні викла-
дачі в університеті дадуть
вам знання, однак є те,
чого не зможе дати вам
ніхто, окрім ліцейського
(шкільного) учителя –
віру в себе. Ніхто не вірить
у вас більше, ніж вони.
Ніхто не пробачить вам
того, що простять вони.

І наостанок, пам’ятай-
те: як би вони вас не сва-
рили за невиконане до-
машнє завдання чи за по-
гану поведінку, все одно
для них ви залишаєтеся
улюбленими учнями, яких
вони завжди чекають і про
яких пам’ятають.

І любов учительська –
воістину феноменальна.

Євгеній Приндюк

У кожному періоді становлення
є своя привабливість і своя
творчість. Від перших днів і років,
від джерел становлення наш
ліцейський тріумвірат – учителі,
учні, батьки – стояв на трьох китах
– освіта, виховання, творчість. Ми
реалізували державну стратегію,
відкриваючи кожному бажаючому
можливості якісної освіти. І забез-
печували якісну освіту в усі часи: у
роки матеріальної нестабільності
дев’яностих, у дні освітянських ре-
форм на початку двотисячних, і за-
раз – у період гуманітарної, соціаль-
ної й політичної кризи.

Зараз саме доречно згадати, що
учні, які випущені нами у 2009 році
(вони саме святкують п’яту річни-
цю по випуску з ліцею) вивели нас
на восьме (восьме!) місце в Україні
за результатами ЗНО (версія жур-
налу «ТІМО»), випускники 2010 року
– на одинадцяте місце в Україні, а
четверо учнів мали того року 200-
бальний результат. Тож згадаймо
їхні Іімена: Анатолій Демещук та
Олександр Мельниченко – з історії,
Марія Задорожна – з української
мови, Катерина Тарасенко – з ма-
тематики. І кожного року серед
двадцяти тисяч українських шкіл
ліцей займає почесне місце у сотні
кращих.

Було й п’ятдесят перше, і двад-
цять восьме, і тридцять шосте.
Можна привітати випускників
2014 року: вони не осоромили ні
своїх попередників, ні нас, ні зак-
ладу з хорошою славою якісної
освіти.

За версією журналу «ТІМО», ми
знову на 50 місці в Україні, увійш-
ли в золоту сотню найкращих
вітчизняних шкіл. І ті ліцеїсти, які
в останні роки склали ЗНО на 200
балів, продовжують творити славу
ліцею в місті, області, Україні. Це
Антон Сап’янов (2012 рік), Анас-
тасія Костина (2013), Євгеній Прин-
дюк (2014 рік).

Радість їхнього успіху розділя-
ють учителі – скромні трудівники ос-
вітянського цеху, це завдяки їм  ста-
ли можливими успіхи дітей, бо, як
сказав мудрець, без учителя не
було б ні хлібороба, ні космонавта.

Отож, ми є: наш ліцей, учителі,
учні – непіддатливий і свавільний
матеріал, – з якого нам протягом
вісімнадцяти років удається створи-
ти такий людський і соціальний про-
дукт, що здатний конкурувати з ви-
пускниками найелітніших і найпре-
стижніших шкіл. Найважливіше
те, що ми знаємо як. І робимо, й
упевнено йдемо вперед, і досягає-
мо, і випроваджуємо в широкий
світ щороку більше півсотні учнів,
а вони несуть до нових своїх знай-
омих правдиве слово про наш
ліцей, маленький другий дім, який
у долі кожного випускника став та-
ким великим.

Вітаю зі славним святом
вісімнадцятиліття всіх, хто працю-
вав і працює, навчався й навчаєть-
ся в ліцеї. Нехай щедрою буде до
вас доля, нехай мирним буде жит-
тя в нашій Україні.

Слава ліцею! Слава Україні!
Михайло Яременко
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Як неодноразово зустріча-
лось на життєвих шляхах ук-
раїнців у діаспорі, чим далі ти
від усього рідного серцю, тим
більше у тобі закладається
суму. Цього року був зробле-
ний один з найважливіших
кроків мого життя – вступ до
вищого навчального закладу в
Європі

Зараз я навчаюся на фа-
культеті Маркетингу та рин-
кової комунікації у надзвичай-
но гарному місті Краків. На-
вчання в Польщі – реальні вип-
робування на гостроту розуму,
вміння робити правильні рішен-
ня та залишатись вихованою,
достойною поваги людиною. Саме до таких випробувань і го-
тував мене ліцей, і, звісно, усвідомлення цього з’явилося не
одразу. Особисто для себе я зрозуміла лише одну чітку істи-
ну: після одинадцяти класів у голові лишаються знання для
майбутнього життя не формул чи правил, а того, що ти сам
прийняв і дозволив лишитися.

Ось чому дуже вагомим фактором такого навчання є зак-
лад, у якому ти мусиш поглинати такі знання.

Так, саме мусиш, що й варто побажати ліцеїстам, бо знан-
ня ніколи не бувають зайвими, зайвою, зазвичай, стає тільки
наша лінь та нерозуміння цінності речей, які нас оточують.
Тож навчайтесь, розвивайте себе та завжди будьте впевнені
у своєму виборі. Бо ви вже не помилились, обравши ліцей.
Роwоdzеnіа і wszystkiego najlepszego! Зі святом, мій ліцею.

Поліна Кириченко

Тут найменш доречна асо-
ціація з казкою Андерсена, бо
людина, про яку піде мова в цій
розповіді, ніколи не була «ка-
ченям» і не переживала мук від
своєї непричетності до світу, як
герой Андерсенової казки. Уже
тоді, влітку 2005 року, коли він
з’явився в ліцеї, маленький
хлопчик, що випередив своїх
ровесників на два роки, бо
пішов до школи в п’ять, а на
другий курс ліцею потрапив у
12 (наймолодший ліцеїст за всю
історію), і тоді він справляв вра-
ження дорослої дитини. Ні-ні!
Не зростом, статурою чи зов-
нішністю, а особливою серйоз-
ністю, своїм поглядом на важ-
ливі речі й глибокою філософсь-
кою замисленістю. І навіть тоді,
коли рослі однокласники люби-
ли піднімати його на руки, а він
дзвінко сміявся (у нього був тоді
особливий сріблястий сміх), ми
зі зворушенням дивилися на цю
картину, це втішало, а не дра-
тувало.

Він випустився з ліцею у віці
п’ятнадцяти років – рідкісний
випадок, але наші побоювання
за його адаптацію в дорослому
житті були марними, він знай-
шов себе у середовищі патріо-
тично настроєної молоді Києво-
Могилянської академії.

Прийнято говорити «знай-
шов/зайняв свою нішу». Але це
не про нього, бо в ніші дехто
хоче сховатися: він не ховався.
Ні тоді, ні зараз.

Пригадую відповідь його
мудрої мами, Тетяни Арсеніїв-
ни, на мої слова, що він дуже
юний (це був 11 клас), не до
кінця усвідомлює усю важ-
ливість моменту закінчення

Учітеся, брати мої

200 балів на ЗНО – реальність!

ліцею, ЗНО, тестового контро-
лю.

– Він юний за віком, – ска-
зала Тетяна Арсеніївна, – але
отут, у серці, він старший за нас
із вами.

Слова матері, яка так гли-
боко знає серце свого сина, і
слова матері, яка дала синові
таке серце!

А ми, учителі, самі вчимося
усе життя, і треба ж було шес-
ти років, щоб я переконався: і
серцем він був завжди дорос-
лий, і розумом, і почуттями пе-
регнав своїх ровесників і стар-
ших за себе, і патріотизмом, і
відповідальністю, і мужністю, і
цілеспрямованістю.

Ми зустрілися влітку 2013
року в ліцеї, і більшість із нас
не впізнали його: високий, став-
ний, широкоплечий, від свого

зворушливого отроцтва зберіг
тільки неповторну усмішку, лу-
кавинку в погляді й той вислів,
яким закінчував і колись кожне
своє речення: «ось так!».

Із яким захопленням він го-
ворив про свою магістерську
дипломну роботу про
іллірійський рух в хорватській
історіографії, про Хорватію й
інші постюгославські країни,
історією яких цікавився й гли-
боко вивчав. Переді мною не
була інша людина. Це був той
же Арсеній – книжник й інте-
лектуал, історик і патріот – гро-
мадянин, відкритий для світу,
сучасний молодий чоловік.

Думаю, саме ця євро-
пейськість і привела його з пер-
шого дня на Майдан у листо-
паді 2013 року. Він зазнав болю
– фізичного й духовного – від
ганебного для тодішньої влади
розгону молодих людей в ніч на
перше листопада; він брав
участь у подіях на вулиці Гру-
шевського й Інститутський, де

ще сиділи, як у відомій казці
Юрія Олеші, ненависні товсту-
ни, він ішов за покликом Небес-
ної Сотні під незабутню мело-
дію «Плине кача…».

Усе це призвало його в ряди
добровольчого батальйону
«Санта Марія», який діє в зоні
АТО. На основі «Сотні Ісуса
Христа», створеної ще на Май-
дані, бійців батальйонів «Шах-
тарськ», «Азов» був створений
цей батальйон, що складається
з воїнів, які мають серйозний
бойовий досвід, багато з них
брали участь у боях в Іловайсь-
ку, Мар’їнці, Пісках, у визволенні
Маріуполя, а 24 серпня знову
повернулися до Маріуполя –
міста, яке потребує захисту від
нових хвиль агресії. Географія
пересувань батальйону – Оле-
нівка – Широкине – і знову
Маріуполь. В обов’язки вояків
увіходять так звані «арти-
лерійські дуелі», обстріл позицій
противника, виконання розвіду-
вальних функцій для коригуван-
ня вогню, диверсійна діяльність
з метою ліквідації ворожої тех-
ніки, зміцнення оборонних по-
зицій у місті, боротьба з теро-
ристами й коригувальниками.

Серед тих рядових, хто хо-
дить на завдання, виконує обо-
в’язки воїна й наш Арсеній.
Військова секретність не дає
нам журналістського права пи-
сати про бойові дії – лише про
будні. Батальйон «Свята Марія»
одержав таку назву, бо його
бійці люди віруючі й сподівають-
ся на допомогу Пресвятої Бо-
городиці, бо інших надій на пе-
ремогу немає. Центральні орга-
ни влади допомоги батальйонові
не надають, хіба волонтери, та
ще місцеві хлопці бажають
вступити в ряди й проходять
вишкіл.

Чим сильна військова оди-
ниця?

Особовим складом, команди-
рами й вірою.

Нехай же покриває Пресвя-
та Богородиця своїм святим
омофором тебе, Арсенію, і твоїх
бойових побратимів, нехай
відводить очі й кулі ворога, як
не раз являла чудо в христи-
янській історії. Ми молимось за
вас.

Коли лебедята піднімають-
ся на крила – вони стають ле-
бедями й самі торують свій
шлях.

Мій хлопчику, мій білий ле-
бедю, на чорних крилах війни
пролітає твоя юність, але прийде
весна, і зацвітуть сади, й істо-
рія Хорватії за цей час не
зміниться так, як історія Украї-
ни. Це все почекає. Дочекаємо-
ся й ми, щоб обійняти героя,
який повернеться з перемогою.

Володимир Франкович

Лебедята стають на крило

Пройдемо між книжковими стелажами у бібліотеці. Про-
ведемо рукою по ребристих корінцях. Як бруківка… Довер-
ху, донизу, доверху, донизу… Як дорога. Дорога життя. І за
кожною обкладинкою щось своє.

Усьому свій час. Час летіти вперед, долаючи неможливе.
Час осмислювати здобуте. Час ділитися надбанням.

Тільки здолавши біль, зможеш відчути цей біль в іншого.
Тільки переживши любов, зможеш побачити світ любові в
очах оточуючих. Тільки захлинувшись зрадою ближнього,
зможеш побачити підступність деяких своїх вчинків.

Тільки відкривши світ, збагнеш свою душу, а збагнувши
душу, відкриєш світ.

І виникне потреба поділитися цим. І почне писати перо,
і народиться книга, яка переживе десятиріччя, сторіччя.

І в хвилини смутку й радості, пошуків і роздумів, відкри-
ваючи сторінки вічних книг, знаходиш те, що підказує тобі
вихід, мудро направляє і допомагає вистояти.

Розмова з книгою – як розмова з мудрою людиною. Ти
починаєш, а вона продовжує твою думку. Ти ще не встиг
сказати, а твій співрозмовник озвучує твої міркування. І
ти насолоджуєшся бесідою з однодумцем.

Книга не з’явиться просто так. Вона прийде у твоє жит-
тя тільки тоді, коли в цьому буде потреба. Вона прийде
несподівано, але вчасно. Вона промовить до тебе словами,
які співзвучні твоїй душі.

І не дивуйся цьому. Тому, що ця книга написана саме для
тебе.

Книга розмовляє з тобою. А може, це не книга? Може, в
цих мертвих буквах заховалася енергетика та єство душі
письменника?

І саме зараз, входячи в унісон із твоєю душею, душа май-
стра говорить, допомагає, веде…

Читайте книги, спілкуйтеся з мудрістю душ найкра-
щих людей цього світу!

Арсеній Федосюк, 2008 рік

Книги – мовчазні душі найкращих людей

Переклад, переклад і ще один перекладНа зв`язку - Краків
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Дев’ятого листопада, у
День української писемності
і мови, о 13.40 на Першому і
Третьому («Культура») кана-
лах Національної радіоком-
панії прозвучав Диктант на-
ціональної єдності. Цей дик-
тант для тих, хто хоче, аби
українці в Україні говорили
державною мовою, хто хоче
зберегти рідне слово і зали-
шити його дітям та онукам.
Українське радіо запросило
всіх – від великого до малого
– написати цей диктант, аби
довести, що ми патріоти своєї

А Україна справді виши-
вана – зорями, місяцем, сон-
цем, квітами, дівочими споді-
ваннями й надіями, козацькою
силою й завзятістю… А ще...
а ще волошковим полем і ро-
машковим зіллям, материнсь-
кою піснею, ніжною колиско-
вою, мужнім голосом банду-
риста…

Таку вишивану Україну
ми побачили в ліцеї 14 жовт-
невого дня, який умістив у
собі все: і ніжність, і любов, і
силу, і завзяття, і відвагу, і
патріотизм, і відданість ліцею
його випускників. Із самого
ранку ліцей розцвів вишиван-
ками – вони прикрашали всіх,
хто прийшов на це неповтор-
не свято.

Здається, ще зовсім не-
давно вишиванка, якщо й була
в гардеробі молодих українців,
дуже рідко вдягалися ними,




   
    


   
    








       



     

     





     
    



    
    
 
 





     












  



     
    
   
   
    

       

        





 





      



  









     


       





      

    
    
    
     


9 листопада  –  День  української  писемност і  й  мови

Культура мовлення – це духовне обличчя людини   
землі і нам не байдуже, яка
мова пануватиме на праукраї-
нських теренах.

Диктант національної
єдності гуртує всіх громадян
– від Львова до Одеси, від
Чернігова до Луганська, від
Чернівців до Сум – довкола
єдиного, що робить націю на-
цією, – рідного слова.

Диктант Національної
єдності є частиною святково-
го радіомарафону «Звучи,
рідна мово», який творчий

колектив Українського радіо
«Культура» пропонував слу-
хачам. Він розпочався у пря-
мому ефірі о шостій годині
ранку і закінчився опівночі.
До участі в марафоні запро-
шені провідні вчені-мовознавці,
письменники, відомі діячі
культури і мистецтва.

Диктант національної
єдності можна надсилати за
адресою: Київ-1, Хрещатик,
26. Переможці будуть наго-
роджені преміями Ліги ук-
раїнських меценатів.

   

      
   

     



 









 
   

     
   
 
 
     



   


 

Вишиванка України
(замітки з «Вишиванки фест»)

Не «калинова» й не «солов`їна»

та й то переважно з примусу.
А тепер вона – символ гор-
дості, патріотизму, символ
нашої Вітчизни, нашої любові
та відданості, вона єднає наші
душі й серце.

Фестиваль зібрав не тільки
самодіяльні колективи нашо-
го міста, а й гостей з інших
міст, навіть країн (маю на увазі
привітання наших випуск-
ників із Чехії й Китаю).

Народні забави, майстер-
класи, благодійний ярмарок,
дегустація борщу з пампуш-
ками (хіба є що смачніше у
світі!) і море рідних пісень…
Вони, ті пісні, наповнювали
мою душу й серце… Слухав
кобзаря-віртуоза зі Львова
Івана Шміло і збагнув не раз
чуту фразу, що це історія
рідного народу – трагічна й
велична водночас.

То там, то там, у класах,
на вулиці чувся гучний сміх,
дотепне, іноді дошкульне сло-
во, але це все було таке рідне,
близьке і знайоме, бо украї-
нське. Мені здавалося, що в
цей день не тільки ліцей роз-
квітнув вишиванками,  а й
усе місто, вся Україна, бо так
тісно раптом долі наші пере-
плелися, мрії і сподіванки зли-
лися в непереборне прагнен-
ня миру і спокою в нашій
країні.

Добре, що є таке свято, а
ще краще, що є такі люди, які
організовують його для нас,
своїх вихованців, які власним
прикладом допомагають нам
збагнути, що таке любов до
України, гордість за свою
Вітчизну, щира благодійність.

Іван Сидорчук

  






   






  

    
   
     

   
      





    












   


     
 

 

  

   





  




   
   

 

 

 
  
 











    









 

Читай історію по-новому
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Частина 1
Тож все почалося одного

сніжного дня в Даляні, де я
проходила мовну практику на
стипендії від Київського на-
ціонального лінгвістичного уні-
верситету. Я була дуже зай-
нята милуванням прилавків з
нижньою білизною в супер-
маркеті Hao You Duo, коли
пролунав дзвінок. Секретар
кафедри Міжнародних Взає-
мовідносин  пронявкала:
«Якомога швидше направляй-
ся в офіс, бо хтось там якось
приїхав когось співбесідува-
ти на предмет чогось. Бігом!».
По тону я второпала, що тре-
ба кидати всі ці красоти і
шпарити в кампус, а то там
щось горить. Червонощока і
спантеличена, я залетіла в ка-
бінет і побачила двох: ціка-
вого пацанчика й солідну
жіночку в літах на софі. Вони
саме бесідували з хлопцем се-
редньоазіатської вроди, який
казав, що він би з радістю, але
бажає зосередитися на магі-
стратурі зараз. Наступної миті
мені задавали запитання за-
гального плану, я посміхалась
і з усієї сили витріщала очі,
щоб вони здалися більш при-
вабливими (це були мої єдині
козирі, враховуючи червоні
щоки, примерзлу міміку і все
те замотане в шкарлупу вер-
хнього одягу). Через півгоди-
ни по вузенькій вуличці ми
йшли із знайомим китайцем і
сусідкою Сусамбар, і я тара-
торила, що маю шанс стати
ведучою ГонконгТБ; дуже
чітко пам’ятаю темну вулич-
ку в ліхтарях, мої гірська-
кізочка-стрибання і багато
пухнастих сніжинок. 

Тож у новорічну ніч, коли
всі мої друзі-іноземці радісно-
голосно справляли на квар-
тирі свято, я і моя подруга-
китаянка Аманда записували
одну за одною провальні жах-
ливі спроби мене, як мовити
китайські новини. Аманда
була режисером, оператором,
постановником, а також те-
летекстом. О 23.30, стомлені,
розстроєні, подавлені і зневі-
рені, ми покинули все, так
нічого доладнього і не зняв-
ши, поїхали зустріти новий рік.
Дуже гарно пам’ятаю, як ми
задирали вечірні сукні, щоб
перелізти досить таки високу
огорожу воріт студмістечка,
оскільки ворота закривались
о 22, було -15°. Новий рік
пройшов у депресивному
стані – я була розчарована в
собі і  впевнена, що на цьому
поставлено досить таки
міцний і потужний хрест. 1
січня під обід я летіла зі швид-
кістю олімпійської атлетки до
відділення пошти, щоб
відправити диск із тим, що ми
з Амандою записали зранку. 

А ще через 2 тижні я і
Марія приземлилися в місті
Шеньчжень з нагоди співбе-
сіди. Марія прожила в Китаї
11 років і на той час була сту-
денткою магістратури; вона
мала круглясте традиційне
російське обличчя, як у Олен-
ки з шоколадки, і залякуюче
прекрасну китайську мову.
Наступного ранку було най-
страшніше із того, що я пе-
реживала у своєму житті  –
кілька співбесід з начальни-
ками. Поки Машу розпитува-
ли про те та про се, слухали
її вимову і просили проциту-
вати вірші, я цокотіла зуба-
ми, пробувала запакувати себе
якомога глибше в сидіння і
дуже сильно сподівалася, що

Робочі моменти
на адреналіні я спродукую
якесь лінгвістичне чудо. Потім
нас повели прямо в студію, по-
садили за пульт ведучої но-
вин. Спочатку Машу, яку я
люб’язно записала на телефон
iPhone 3, як зараз пам’ятаю,
а потім мене. Коли включили
прожектори та телетекст,
якась неймовірна радість і
спокій зійшли на мене, я го-
лосно патякала якусь стилі-
стичну нісенітницю і граматич-
ну порнографію. Врешті-решт,
після всіляких нарад-шмарад,

усіх тих людей, які нас один
за одним «співбесідували»,
мене викликали в офіс і ска-
зали, що обрали мене. «Тільки
ти ж Марії не кажи», – запа-
м’яталася мені фраза. Я не
знаю, як Марія не помітила,
що мене роздуло і я мало не
луснула від радощів, але вона
була впевнена, що вони дума-
ють і над моєю кандидатурою.
Це вже зараз я дещо розби-
раюся в їхній культурі, тра-
диціях і способі мислення, ро-
зумію, – що тішитись нема
чому: причина лише в тому, що
в мене було набагато вужче
обличчя, ніж у Марії. Те дуже
відповідає і системі їх есте-
тичних вподобань, і вимогам
екрану. Можливо, зіграло роль
і те, що Марія тихесенько, але
рівномірно читала телетекст,
тоді як я голосно яскраво роз-
казувала свою імпровізовану
історію і грала очима.

Частина 2
Я чітко пам’ятаю, як че-

рез кілька місяців офіційного
перебування на роботі я гірко
ревіла у новій квартирі й пи-
сала в щоденник, що від того
дня я вестиму відлік 100 днів,
і що за ті 100 днів має стати-
ся великий ривок. Тому що
заради цієї нагоди я покинула
безкоштовну магістратуру в
Україні, любого бойфренда (не

кажучи вже про рідних і всіх
друзів). У мене абсолютно
нічого не виходило, було купа
проблем, не працювала карт-
ка «віза»; не було навіть еле-
ментарних речей побуту. На
роботі 0 друзів, адже це був
надзвичайно великий відрив
від того соціального кола, яке
мала  в студмістечку.

Перші 2 роки були над-
звичайно тяжкими в плані дос-
віду, у плані дружби, у плані
корпоративної етики. Неспинні
так звані «зустрічі», які заз-

вичай були п’янками з голов-
ними лідерами компанії; отрує-
ння алкоголем; всілякі приста-
вання; обдурювання – усе це
мало місце. Пройшло немало
часу, поки я навчилася cheat;
поки зрозуміла, у чому сенс
таких зустрічей. Я зрозуміла,
як треба себе вести, як треба
себе ставити, як треба роз-
мовляти, які жарти треба вжи-
вати, які пісні треба співати,
як треба вдягатися, як по-
сміхатися – щоб зберегти свою
честь, тверезість і здоров’я
(як фізичне, так і ментальне).
Це вже тепер, після 3,5 років,
мене не кличуть на такі
зустрічі. А як кличуть, то я
знаю, як відмовити так, щоб
усі були щасливі. Це вже за-
раз я займаюсь тільки тим, що
мені потрібно, тратячи час
виключно на те, на що маю,
по регламенту. Це вже зараз
я маю відчуття відносної сво-
боди і власної цінності – і це
далося дуже недешевим і не
коротким шляхом. Це вже за-
раз запис проходить без пла-
чу, істерик і мандражів. Це
вже зараз я не боюся ні теле-
тексту, ні камери, ні прожек-
торів, ні студійного запису, ані
прямого ефіру (звісно, якщо
до нього гарно підготована).
Хоча маю признатися: у силу
свого емоційно-меланхолійно-

чутливого характеру (а та-
кож дурного тону організа-
торів, що люблять робити з
заходу куліш і виливати його
на голову ведучого за 4 хв до
початку церемонії), перед ви-
ходом на сцену я таки випи-
ваю добрячу склянку води з
валер’янкою.

Нинішній етап має нові
задачі, труднощі та цілі. На-
разі веду ток-шоу (яке ми
почергово ведемо з австра-
лійським хлопцем), виконую
інші завдання корпораційно-
го спрямування за потреби та
веду заходи (церемонії, бен-
кети, конференції) різних мас-
штабів – за наявності таких,
звісно.

Не все завжди гладко на
сцені, бо то завше прямий
ефір. Було таке, що перед за-
лою в 1000 людей я вимовля-
ла слово неправильним тоном
– і аудиторія вибухала сміхом
(у таких випадках треба
шпарко переводити в жарт і
робити з того фішку). Бува-
ло таке, що відбувалися
технічні неполадки, і треба
було імпровізувати, тримати
глядачів якимись магічними-
трюками-піснями-танцями.
Бувало таке, що в мене про-
падав голос від холоду на
сцені, тому що 8° тепла, йде
дощ (а накриття то заплано-
вано лише для великих на-
чальників). Бувало таке, що
нас обманювали і не платили
врешті-решт після заходів.

Щодо роботи в студії, то
напевне, найскладнішим, най-
цікавішим і найемоційнішим
був досвід роботи з Жан-Кло-
дом Ван Даммом. Я дуже гар-
но вивчила напам’ять при-
близний текст запитання і
план ходу розмови. І все за-
була, як привіталася з гостя-
ми. Складність полягала у
тому, що Ван Дамм був не
головним гостем. Головним
гостем був дуже великий на-
чальник дуже важливого кус-
ка нерухомості в Шеньчжені
(так званого майбутнього
«Нового Гонконгу»). Жан-
Клод Ван Дамм виступав як
їхній амбасадор. Тому цю мер-
кантильно-комерційну і твор-
чо-кінематографічну лінії
було зв’язати до купи досить
тяжко. Іншим шипом було те,
що потрібно було дуже швид-
ко перелітати із англійської
на китайську. І ці двоє людей
наскільки різні між собою, що
в мене в голові постійно ви-
никали спалахи і битви думок,
реакцій і слів. Хоч це був і
запис, я не могла собі дозво-
лити спиняти запис, перепи-
тувати, просити почекати чи
дати мені час подумати. Пан
Жан-Клод – глибокий індив-
ідуум, що дуже повільно
думає, тому дуже повільно
говорить з дуже французьким
акцентом; тож мій мозок без-
порадно гальмував і розводив
руки в немочі – і я працюва-
ла тяжко, щоб це не відоб-
разилось на виразі мого об-
личчя. Не без допомоги звер-
ху під кінець передачі пан
Жан-Клод розговорився, роз-
веселів і навіть почав жар-
тувати.

Ну що ж, усе це – часом
цікавий, часом корисний, ча-
сом деструктивний досвід, а
він кудись веде. Час протікає
незвичайно швидко, і вже
давно пройшли ті 100 днів з
моменту цілковитої розпуки.
Я йду, і мені нестерпно ціка-
во, що ж буде далі.

Анна Дудка, Гонконг

Тримай удар
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Мене часто зпапитують,
чи не забуваю я рідну
мову/як і що роблю, аби не
забувати її, будучи в абсо-
лютно чужому соцоточенні.
Як на мене, це якесь дике
запитання, що завжди
спантеличувало мене (те
відображалося на виразі
мого обличчя). Звісно, ні, як
це можливо?! А виявляєть-
ся, таке «забування» дуже
навіть можливе. І не лише
у випадку загубленого
хтозна-де експата, а й у
випадку того, хто любо-
мило дислокується на
рідній землі. Я не любитель
популізму, і мені добре
знайомі настрої сучасної
української молоді, тому я
наведу свій, сповнений
життєвих прикладів, по-
гляд збоку, бо ж збоку вид-
ніше.

Тож одна з гарних ду-
шевних подруг якось запи-
тала мене про те, обґрун-
товуючи це питання істо-
рією про її іншого друга –
українця-експата. Мовляв,
він успішно працює в Бри-
таніїї (такий собі хедхантер,
що постачає необхідні ІТ-
кадри на відповідні там-
тешні проекти), і має чисту
вимову з неймовірним кла-
сичним англійським акцен-
том. А от українською
«екає-мекає», не може зв’я-
зати й речення. Мені стало
радісно за земляка і водно-
час сумно за його парадиг-
му цінностей.

Нещодавно до Китаю у
справах приїздила земляч-
ка з Херсона. Мова зайшла
про російську мову – і вона
прудко-хутко заявила, що
то її рідна мова. Тож коли
вона вступила до Академії
МВС, то мала найнижчі
бали і мусила все перезда-
вати константно, бо не ро-
зуміла ані слова з того, що
читали викладачі (підруч-
ники), ані не могла відпові-
сти. Це було для мене ціка-
вим і шокуючим відкрит-
тям. Після того полинули її
репліки, що українська
література – то нудота і
нескінченне ниття про
село. На що на мені виріс
густий покрив дикобраза, я
шипіла і шкварчала, захли-
пуючися, що мені щиро
жаль, що в них так паскуд-
но укр.літ викладалася.
Після певних доводів вона
попросила, щоб я пересла-
ла їй електронні варіанти
деяких творів.

А вчора ми сиділи в
колі друзів і говорили в
одній шанхайський бро-
варні. Серед друзів було 2
білоруси: один із них був
палким націоналістом, і
саме тому він щиро товари-
шував з іншим моїм украї-
нцем. А інший дуже нага-
дував молодого Єсеніна з
бородою, і в нас із ним зай-
шла суперечка про права
мов у державі. Я виразила
своє співпереживання і
смуток з приводу того, що
білоруська мова на грані
вимирання (маючи на думці
статтю Василенка), я
підтвердила і продовжила
свою думку тим, що це по-
в’язано з державністю 2
мов одночасно. І тут понес-
лося. Я казала, що введен-




        


        


     




      










    


     
      



      

        



    
       

 
 

     

   



   


       
    


     


  





   
        

 





        
 




     


        
     



     










     




     


      


   

Як живеш, ліцеїсте,
у новому статусі?







   
    







  
 

Якщо вже про рідну мову, то на повен голос
ня російської мови як дру-
гої державної є прямою
причиною вимирання
рідної білоруської. Вона ж
є прямою причиною втра-
ти білоруською мовою сво-
го авторитету, престижу і
популярності, оскільки, на
жаль, саме такими показ-
никами зараз вимірюється
засіб спілкування серед
молоді. Хлопчина аж зах-
линався, так доводив мені,
що введення другої дер-
жавної мови є стверджен-
ням міжнаціональності та
прогресивної інтеграційної
сили даної країни. І він
навів до прикладу Синга-
пур, де є 4 державних
мови: серед яких 2 малай-
зійських, англійська та ки-
тайська. Я у відповідь ска-
зала що він навів у при-
клад малесеньку країну
(менша ніж Київ за насе-
ленням), яка знаходиться
на островах і де справді
намішано надзвичайно ба-
гато національностей та
культур. І що там це є про-
сто природною необхідні-
стю і справді-таки вказує
на сучасність її,
відкритість мислення їх
уряду (адже таким є цей
один із найміцніших у світі
фінансових центрів). На
відміну від Білорусії. Хоча
це речення, звісно, вголос
не вимовила. Далі я наве-
ла приклад Кореї і Японії,
де взагалі не вивчається
англійська мова. Ні з по-
чаткових класів, ні в се-
редній школі, ані у старшій
школі. Із тих простих при-
чин, що вони надзвичайно
сильно цінують глибину і
важливість рідної мови і
мислення рідною мовою,
як носія культурного коду
нації. А мені здається, що
Білорусія, як і моя рідна
країна, чим далі, тим
блідіше вирізняються
культурно. Знаючи про
потужні механізми, засто-
совані Російською Федера-
цією задля того, щоби по-
силювати права свободи і
вплив російської мови на
теренах нашої країни та
Білорусі, я бачила
наскрізь, у чому тут спра-
ва. І мені просто було над-
звичайно сумно, що їм це
так геніально вдалося, що
сам білорус думає, що це
правильно, що так має
бути і що це крок до про-
гресу й розвитку держа-
ви.

Вкотре я дивуюся і вра-
жена вкрай силою, міццю
і ґрунтовністю роботи ро-
сійської пропаганди. Наша
розмова давно перейшла із
простих тонів на підви-
щенні, ми перебивали одне
одного, не чули одне од-
ного, і я усвідомила, що в
цій розмові немає абсолют-
но ніякого сенсу. А його
революційний інший біло-
руський друг тихо сидів
збоку, слухаючи білорусь-
кий реп. Він запитав, чи я
і мій український друг між
собою спілкуємось украї-
нською, і, почувши ствер-
дну відповідь, просто міцно
потис нам руки. І сказав,
що наступного року він
планує бути одним з
організаторів Білоруського

майдану. Не знаю чому, але
в мене мурашки побігли по
шкірі. Я посміхнулася й пе-
ревела розмову на зовсім
інші теми. Щодо статті Во-
лодимира Василенка, яку я
щойно згадала, то він казав:
«Сьогодні війна проти ук-
раїнської мови ведеться вла-
дою путінської Росії в ре-
жимі спецоперації із залу-
ченням багатьох представ-
ників українського політи-
куму та створеної в Україні
«п’ятої колони», яка діє під
прикриттям численних
фінансованих і керованих
ззовні проросійських орга-
нізацій та рухів. Для реалі-
зації проекту «Русский
мир» кремлівською владою
сформовано потужний ме-
ханізм. «Для того, звісно,
необхідно було мати
відповідні легітимні дозволи
у вигляді законів та правил,
яких не було в Україні, тож
«Свідомо пішовши на вико-
нання замовлення російсь-
кої влади, Л.Кучма зламав
започатковану Законом 1989
р. про мови та підтриману
українськими елітами і сус-
пільством позитивну тен-
денцію утвердження дер-
жавності української мови
як безальтернативного, за-
гальнонаціонального пріо-
ритету. З тих пір не-
від’ємним елементом не
тільки виборчих кампаній, а
й української, а по-суті ан-
тиукраїнської, політики ста-
ли деструктивні, інспіровані
Кремлем та його агентурою,
спекуляції мовним питан-
ням, які розколюють сус-
пільство, провокують конф-
лікти та загрожують дер-
жавній єдності України».

Цікаво, що «Створений в
РФ механізм підтримки і
використання «русско-
язычных соотечественни-
ков» для розбудови «рус-
ского мира» нагадує ме-
ханізм, який після Першої
світової війни було сформо-
вано в Німеччині… Цей ме-
ханізм утворювали різні
урядові благодійні фонди,
такі як «Німецьке благо-
дійне товариство», «Асоці-
ація для німців за кордо-
ном», «Фонд Адольфа От-
лера» та ін. Кошти фондів
використовувались для
підтримки німецьких куль-
турно-освітніх установ за
кордоном та залучення до
них місцевого населення з
метою його германізації, а
також для фінансування
мережі пронімецьких націо-
налістичних і реваншистсь-
ких організацій, які влаш-
товували протести проти
«тяжкого становища німців»
і вимагали возз’єднання з
фатерляндом…», – наво-
дить Володимир Васильчен-
ко у своїй статті.

До речі, ми недавно на
передачі розмовляли саме
про це: чи необхідно в Китаї
вводити обов’язковим курс
англійської мови з початко-
вої школи. І між учасника-
ми передачі також велися
гострі дебати щодо того, чи
потрібно-таки. Мені дуже
чітко запам’яталася позиція
культурного діяча, мисли-
теля й письменника сучас-
ності, який сказав, що аб-
солютно не потрібно, а

лише вибірковий курс, тому
що це прямим чином впли-
ває на формування націо-
нальної свідомості гнучко-
го юного мозку. Що ж, це
підтверджено неодноразо-
вими дослідженнями та за-
гальновідомо, але чомусь
знову і знову постає це пи-
тання. У випадку Китаю це
гоніння за модою, а також
невпинне бажання стати на
одні рейки із західним
світом. Але висновок єди-
ний: із самого малечку, коли
дитина, як губка, абсорбує
все на світі, саме в ті роки,
коли має закладатися
підсвідомий ґрунт культур-
ного коду нації, культурної
пам’яті – дитина нашпиґо-
вується якимись іншими
чужими речами. Що не обо-
в’язково їй допоможе в май-
бутньому, але обов’язково
нашкодить міцності того
внутрішнього напакування,
на якому вона стоїть. Е.Сепір
зазначав: «Не можу я виз-
нати і справжньої причин-
ної залежності між культу-
рою і мовою. Культуру мож-
на визначити як те, що сус-
пільство робить і думає.
Мова є те, як думають…
Мова у своїй лексиці більш-
менш точно відображає
культуру, яку обслуговує;
цілком справедливим є і те,
що історія мови й історія
культури розвиваються па-
ралельно». Отже, впевнено
можна стверджувати лише
те, що культура визначає
план змісту знакової систе-
ми мови. У семантиці мови
відображаються загальні,
універсальні компоненти
загальнолюдської культури
і своєрідність культури кон-
кретного народу.

Я зовсім не засуджую
жодного з героїв своїх
історій – ні в якому разі. Я
розумію позицію британсь-
кого українця, білоруса,
своєї подруги з півдня. І та-
ких людей багато. Не лише
тих, що виросли в російсь-
кому оточенні, а й тих, що з
тих чи інших причин зму-
шені або обирають не рідну
мову. Мені здається, причи-
ною тому є проста інертність
і пасивність чи то навіть бай-
дужість. І саме цього я бо-
юсь. Адже це найстрашні-
ше, коли, пливучи за те-
чією, спричиненою «бо так
зручно», люди не задуму-
ються над «чому?»; не усві-
домлюють того, що ними
керують, що вони піддають-
ся пропаганді, що в них з-
під ніг виривають коріння.

Я щиро звертаюся до
тебе, до кожного розуму:
рідна мова – це не та, якою
говорять люди навколо, а це
мова предків, яка пов’язує
людину з її народом, з по-
передніми поколіннями і їх
духовними надбаннями. Не
будь байдужим і захисти
«Великий льох», про який
говорив Тарас Шевченко.
Адже «Головне завдання,
яке стоїть перед суспіль-
ством у сфері духовного
життя, полягає в тому, щоб
створити умови для найпов-
нішого освоєння людиною
багатогранного потенціалу
як української, так і світо-
вої духовності й культури».

Анна Дудка, Гонконг
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Перше, з чого я хочу поча-
ти цю невеличку віртуальну по-
дорож, це з питання: «Чи хтось
колись із Вас мандрував?». Зда-
валося б, дивно, чи не так? Адже
кожен, мабуть, хоч раз у своє-
му житті виїжджав за межі сво-
го міста, їздив кудись на відпо-
чинок – на море, до іншого
міста, до іншої країни, на інший
континент... Але я дозволю собі
повторитися: «Ви мандрували
коли-небудь?». Не їздили на
відпочинок, у туристичну подо-
рож, чи будь-який тур. Не бро-
нювали готель, не збирали ве-
личезні валізи й не продумува-
ли все в деталях «готель-екс-
курсії-трансфер»? Чи Ви були
коли-небудь мандрівниками, а
не туристами? Чи Ви бачили
міста-країни зсередини, з самого
серця, а не під кутом «справа
ви відітє картіну вєлікого ху-
дожника васємнадцатаво
вєка...»? Якщо Ви можете з
впевненістю відповісти на моє
питання рішучим «ТАК», тоді
я можу потиснути Вам руку й з
посмішкою сказати, що Ваше
життя не проходить повз Вас.

Моє пізнання світу почина-
лося з малого, а саме з нашої
безмежної України. Будучи сту-
дентами 1-2 курсів, людьми, так
би мовити, вільними від бать-
ківської надмірної опіки й ро-
мантичними поглядами на світ,
ми хотіли пригод, подорожей, то
ж були відкриті і прагнули но-
вих відкриттів. Ми вирішили дія-
ти. Дві дівчини із різних куточків
України, щаслива доля яких
зіштовхнула у вузькій аудиторії
університету. Ми купили мапу
нашої країни й майже кожних
вихідних хтось із нас закривав
очі, а інший крутив карту – і
потім навмання той перший із
заплющеними очима показував
якесь місто на мапі – й далі все
неймовірно просто – ми їхали
на вокзал, купували квитки й
першим потягом чи автобусом
відправлялися в те місто-сели-
ще-місцину. Так минули два
роки у ритмі «університет-вок-
зал-потяги-автобуси-нові міста-
широко розплющені очі-вокзал-
Київ». Здавалося б, апетит му-
сить бути утамовано (Хотин,
Кам’янець-Подільський, Вінни-
ця, Радомишль, Мукачево,
Львів...), але чогось все ж таки
бракувало, було враження, що
ми бігаємо з одного куточка
кімнати в інший і ніяк не може-
мо знайти двері до іншої кімна-
ти.

І одного дня щаслива доля
подарувала нам стипендії на на-
вчання у Варшавському універ-
ситеті за освітньою програмою.
Приїхали ми туди з чіткими пла-
нами не лише навчатися, але й
використати наші відкриті візи
на всі 200 відсотків. Перед нами
відкривалася велика частина
європейського світу – у  першу
кімнату було знайдено двері.

Методом нехитрого пізнан-
ня світу, google й простого
спілкування ми невдовзі дізна-
лися про декілька неперевер-
шених і корисних речей для
мандрівника – лоукости (дешеві
авіалінії), акційні автобусні
квитки й найважливіше –
Couchsurfing. Ці речі вже про-
тягом довгого часу роблять наше
життя цікавішим.

Думаю, що поняття лоу-
костів і акційних квитків не по-
требують детального роз’яснен-
ня. Що ж до Couchsurfing’y? На
жаль, тема малорозвинена й
майже не відома в Україні. Це
міжнародна сторінка, одна з
найбільших «мереж гостин-
ності», фактично це сторінка в
Інтернеті, онлайн-сервіс. Щоб
бути точною, подам Вам офі-
ційну інформацію: об’єднує
більше 2 мільйонів людей в 238
країнах. Учасники безкоштов-
но діляться один з одним місцем
для ночівлі під час подорожей,
організовують спільні подорожі
та розвивають культурний
взаємообмін. Дослівно з англійсь-
кої назва сайту «соuch surfing»
перекладається як «мандрівка
диванами». Ця мережа дає мож-
ливість познайомитись з нови-
ми людьми, знайти собі друзів в
інших країнах та містах, удос-
коналити свою мову, переночу-

Мандрівка довжиною в тисячі кілометрів  починається з одного кроку
вати не в хостелі чи готелі, а в
затишному будинку, зрозуміти
місце, де Ви знаходитесь, з
самої його середини, пізнати,
відчути його смак і запах, зану-
ритися в його атмосферу – по-
вірте, це незабутній досвід! Але
мушу відразу застерегти, до та-
кого треба бути підготовленим,
треба впустити в свою
свідомість трішки вільного
європейського духу й романтич-
ної відваги, а найголовніше –
відкрити свої розум і серце до
нових незабутніх вражень і на-
солоджуватись моментом
пізнань і молодості.

Першим нашим відправним
пунктом була Варшава. За до-
помогою інтернету ми знайшли
чудовий сервіс (чи то російсь-
кий, чи то литовський), який на-
зивався Simple Bus, за акцій-
ними цінами якого ми купили
квитки з Варшави до Берліна й
з Берліна до Варшави десь за
70 злотих у дві сторони (біля
180 грн на той час). Уся акція
полягала у тому, що нам треба
було просто приїхати в офіс і
там купити квитки, а не через
інтернет, як це роблять всі по-
ляки. Фактично, полягало все в
людському факторові «лінь-
нелінь». Ми без проблем знай-
шли по Couchsurfing’y людину,
в якої ми переночуємо й сміли-
во вирушили з одним рюкзаком
на плечах. Це був наш перший
досвід перебування в інших
людей, що ускладнювалося ще
й тим, що лише я з нас двох
розмовляла англійською. Цей
досвід виявився неймовірно див-
ним, але й цікавим у той же час.
На мою думку, будь там хтось
інший, а не ми, то був би їх пер-
ший і останній досвід у
Couchsurfing’y. Ми зупинилися
у типового німця, Штефана,
який після моєї фрази, що ми
любимо куштувати у новому
місці місцеве пиво, вирішив що
нам просто конче необхідно піти
з ним на party. Так як відмов-
ляти було не зручно, ми пого-
дились. І тут все почалось: паб-
клуб-невідомо що знаходилось
за забитими дошками дверима
приміщенні (як виявилось потім,
це нормально на локал-пабів у
Берліні), але за дверима було
ще дивніше – люди, багато лю-
дей, різної національності, з
різними мовами й всюди різне
освітлення, всі нам посміхають-
ся, розпитують, пригощають
їжею і напоями. Дивина для нас
була, та й годі. Хоча, я думаю,
по наших обличчях, було й так
усе зрозуміло. Це був якийсь
незрозумілий хаос, у якому кож-
ному комфортно. Тож, коли ми
втомилися й захотіли спати, ми
підійшли до нашого Штефана з
проханням завести нас додому.
Яке ж було наше здивування,
коли він нам вручив ключі від
своєї квартири (наш світ став з
ніг на голову!). І тут у нашій
свідомості закралася думка, що
щось у нас сформувалося в уяв-
леннях не так.

Після повернення з Берлі-
на ми вирішили подорожувати
по Польщі. Найяскравіше, що
залишилось у пам’яті, це кауч-
сьорфер із Кракова – Матеуш,
студент, який не лише провів з
нами майже весь день, показу-
ючи Краків, а й увечері влаш-
тував нам home party й пере-
гляд фільмів на величезній білій
стіні зі своїми друзями, друзя-
ми тих друзів і друзями друзів
тих друзів. Говорячи коротко –
багато незрозумілих людей,
сміх, дивна квартира із велоси-
педом, стоп-краном, табличка-
ми вулиць і номерними знаками
на стіні, а також піца о 2 ночі
не на ту адресу, вкрадений візок
із супермаркету й плани про За-
копане з палатками.

Подальшим нашим пунктом
призначення був Будапешт –
мабуть, найкрасивіше місто
Європи. Тут слід зазначити, що
до кожної мандрівки ми готу-
валися досить ґрунтовно – так
як ми були студентами й нашої
стипендії мусило вистачити й на
плату за гуртожиток, й на наші
подорожі, й на наше прожиття
власне у Варшаві, то ми нама-
галися економити як могли. По-
дорожували ми лише з одним

рюкзаком (так як ми купляли де-
шеві й акційні квитки, які не пе-
редбачали перевезення багажу),
перед кожною мандрівкою ми
йшли в супермаркет й закупля-
лися потрібним – печивом,
фруктами (яблуками), й робили
з собою канапки, в аеропорту
після контролю купували воду.
Ми намагалися витрачати гроші
в країнах нашого призначення
лише на місцеву їжу, магнітики
на пам’ять і
карти (які
зараз красу-
ються на
нашій стіні),
що ж сто-
совно місце-
вого транс-
порту, то ми
прикидалися
іноземцями з
якоїсь дале-
кої країни й
їздили зай-
цем (інколи
н а в і т ь
втікали від
контролера),
але в цілому,
ми ходили
б а г а т о
пішки, щоб
ввібрати в
себе як мож-
на більше
вражень –
бували такі
випадки, що ми цілий день про-
водили на ногах. Щодо одягу, то
брали мінімум: на випадок дощу
– дощовик, запасний светр, фут-
болка, пара шкарпеток і білиз-
на. Ми мали маленький лептоп-
чик, одне зарядне на двох й бан-
ківську карту на випадок при-
крих ситуацій. Зубна щітка, міні-
дезодорант, міні-гель й дзеркаль-
це – цього мусить вистачити.

Так от, Будапешт. Квитки
купили теж щось за 60 злотих в
одну сторону, що загалом вий-
шло біля 300 грн у дві сторони
літаком. Літали ми через Rainair
– найкращий лоукост, який нам
коли-небудь зустрічався. Жили
ми у приємного й милого Над-
іра, який мав світле волосся,
світлі очі й світлу шкіру, але не
розмовляв угорською, хоча вже
й жив у Будапешті 3 роки й був,
як потім виявилося, за націо-
нальністю турком. Завдяки йому
ми дізналися багато про історію
Буди і Пешту, побували в най-
цікавіших місцях і зрозуміли
більше про Couchsurfing, адже
він прийняв у себе тоді вже
більше 100 осіб з різних куточків
світу.

Після повернення до Варша-
ви у нас був тиждень на відпо-
чинок, після чого ми їхали до
Чехії, квитки до якої ми купили
заздалегідь через Polski Bus. Ця
подорож нам теж обійшлась де-
шево (на жаль, точних цифр не
пам’ятаю). Спочатку ми вируши-
ли до Праги, де зупинилися у
чеха Матіаса, який жив із дру-
гом євреєм (якого ми не заста-
ли), але єдине що ми про нього
знали, це те, що він любив бу-
дувати картонні фортеці, був
лікарем і на той момент подо-
рожував по якихось екзотичних
країнах. З Праги ми на один
день поїхали в Брно до друзів
моєї подруги, де спробували ней-
мовірно смачне вепрове коліно
в темному пиві. Потім знову по-
вернулися до Праги. Так вийш-
ло, що наш каучсьорфер мусив
їхати зранку з іншими мандрів-
никами на сплав до якоїсь річки
десь на Балканах, а ми мали
наш автобус до Варшави аж в
обід. Матіас абсолютно без ва-
гань залишив нам ключі від
своєї квартири й сказав потім
їх залишити під килимком. Це
вже не було для нас так шоку-
юче, як у Берліні.

Через пару днів перебуван-
ня у Варшаві побачили на
сторінці лоукосту дешеві квит-
ки до Лондона. Зрозуміло, що не
задумуючись ми їх придбали,
адже гріх було не скористатися
такою нагодою: вартість до Лон-
дона – 40 злотих (! = 100 грн).
Так як дешевих квитків назад
не було, то вирішили купити
квитки з іншої країни. Гарнень-
ко вивчивши карту світу, ми собі
подумали, що трішки більше,

ніж за тиждень, могли би з Лон-
дона поїхати у Нідерланди,
власне в Амстердам, а потім у
Париж, а з Парижа в Брюссель
– і купили квитки з Брюсселя
до Варшави за 4 євро (= 40 грн
). Але не все так сталося як га-
далося. За 2 дні до вильоту нас
ошелешила інформація, що з
нашими візами до Лондона ми
потребуємо ще окремої візи. Це
було неочікувано й сумно (часу

робити візу
вже не було,
та й зайвих
95 євро
теж), але
інтернет як
завжди вря-
тував. Ми
вичитали,
що існує
таке диво
для мандрі-
вника, як
«транзит»,
за допомо-
гою якого ми
м о ж е м о
знаходитись
на території
аеропорту
не більше
24 годин при
умові, що
маємо квит-
ки до іншо-
го міста. Та-
кож ми про-

читали, що можна нелегально
вийти з аеропорту, але це може
коштувати нам депортаціі і за-
борони в’їзду, тому, відповідно,
ми подумали, що це скоріше
всього утопія, аніж можливість
побачити омріяний Біг Бен.
Інших варіантів все одно не
було, тому ми почали хаотично
шукати білети до тих країн,
куди ми збиралися, з аеропорту
Лондона. Найшли – були квит-
ки на 8 ранку (при умові, що ми
мусили бути о 2 дня у Лондоні
вже) до Маанстріхту (Нідерлан-
ди). Відстань від цього міста до
мого омріяного Амстердама була
300 км – фактично подорож
через всю країну, але нічого.
Квитки з Лондона коштували 70
злотих (180 грн). На відповідь
на паспортному контролі інду-
су, який запитував нас, чому ми
летимо саме в Маанстріхт че-
рез Лондон, я відповіла чесно –
бо дешеві квитки. Потім були
довгі питання про те, чому ми
прилетіли в Лондон, а чому ми
не на навчанні, а що ми збирає-
мося робити, а чому паспорти
українські, а ми летіли з Вар-
шави і т.д., і т.п. Останнє питан-
ня було моє: «So, we must stay
in airport?», на що прозвучала
відповідь: «You SHOULD stay
in airport». Суворий індус нам
посміхнувся, і ми все зрозуміли.
Ми відвідали омріяне місто, по-
гуляли, оминаючи поліцію, поба-
чили Біг Бен й на вечір повер-
нулися в аеропорт, де й заночу-
вали, щоб зранку вилетіти. Ми
були втомлені, але неймовірно
щасливі.

Зранку ми вже були в Ма-
анстріхті. Єдине моє питання до
прикордонників було, де голов-
на дорога до Амстердаму й чи в
них легальний автостоп. На ве-
ликій табличці ми написали
«Amsterdam» й чекали свого
щастя. Тут до нас під’їхав су-
ворий міліціонер, який вимагав
наших паспортів і кричав на нас,
що тут не можна ловити маши-
ну, але потім він посміхнувся і
показав на іншу дорогу, де був
поворот на Амстердам, ще й на
кінець додав, що якби він мав
машину, а не мотоцикл, то
підкинув би нас. Нам вдалося
спіймати машину до Бошу, а
потім до інших міст. В Амстер-
дамі ми жили у двохметрового
байкера, який слухав електронну
музику. Завдяки йому ми зрозу-
міли Амстердам, побачили, яке
місто із середини, справжнє, а
не те, що зазвичай показують
гіди туристам.

Потім купили квиток на ав-
тобус і поїхали в Париж, де
жили у вчителя французької
мови, а потому вирушили до
Брюсселя, де жили у латвійця,
який любить сальсу.

Через тиждень по приїзду
до Варшави ми придбали квит-

ки до Риму по лоукосту, а потім
з Відня до Варшави. Фактично
ми мусили якось дістатися із
Риму до Відня, обов’язково заї-
жджаючи до Венеції – міста
моєї мрії. Отож, квитки до Риму
й квитки з Відня – все, що ми
мали. У Римі ми спробували
справжню пасту, італійське вино
й побували у Ватикані, купили
квитки до Венеції на потяг. У
Венеції, придбавши квитки до
Відня, виявили, що у нас немає
грошей, тому на останні євро ми
купили морозиво. Ледь не про-
пустили свого автобуса, бо він
приїхав на годину раніше на пу-
сту стоянку з абсолютно іншою
назвою, ми таки потрапили до
Відня. Це було для нас найат-
мосферніше місто – смачний
шніцель, симфонічний концерт
під відкритим небом, весела ком-
панія і відсутність бажання
їхати звідти.

А нещодавно, вже в Ук-
раїні, доля подарувала нам
шанс придбати дешеві квитки на
лоукост до Болгарії вже з Ук-
раїни. Правда, квитки треба
було купувати за 3 місяці, але
загальна вартість у дві сторони
становила 500 грн (що для Ук-
раїни неймовірно дешево). Це
відкривало перед нами мож-
ливість поїхати до Македонії,
країни, мову якої ми вивчаємо
як другу, країни, про яку майже
ніхто не чув і існування якої для
нас було чимось абстрактним. То
була найбажаніша наша манд-
рівка.

Ми прилетіли до Софії
зранку, де в аеропорту вже че-
кав наш каучсьорфер Мартін.
Ми були першими, кого він
приймав, тому склалося вражен-
ня, що ми приїхали до родича, а
не до незнайомої людини – все
було настільки тепло й по-до-
машньому. Ми й досі, вже півро-
ку, підтримуємо теплі дружні
зв’язки. Сама ж Болгарія відда-
вала нам парафіновою затхлі-
стю Великого Союзу. Це був яс-
кравий приклад того, як хоро-
ша компанія може змінити
навіть навколишні кольори
світу.

Наступного дня ми поїхали
на автовокзал і купили квитки
до Скоп’є. Так, нарешті! На-
решті ми тримали в руках квитки
до омріяної і такої далекої для
нас країни! Це був наш ще один
маленький тріумф. Ми вируши-
ли. Не знаю, як це пояснити, але
момент, коли ми перетинали
кордон, що туди, що й назад,
дуже чітко залишився не лише
в моїй пам’яті, але й у моїй душі.
Ця країна, мабуть, стала дійсно
знаковою для мене. Як тільки
ми опинилися на території Ма-
кедонії, перед нашими очима
відкрився неймовірно красивий
пейзаж: гори, де-не-де маленькі
хатки, мала річка, вечірнє різно-
кольорове небо – і якась легкість
в душі – і щастя, щастя, щастя...

У Скоп’є два дні ми жили у
Пепі, товариша моєї подруги, з
яким вона познайомилась на
сайті InterPals Penpals (інтер-
нет мережа, яка дозволяє лис-
туватися із людьми, мову краї-
ни яких ти вивчаєш), і один
день у приємного студента із
Couchsurfing’y. Ми спробували
безліч національних страв, були
здивовані гостинністю звичайних
людей, не залежно від віку й
статі – усі тобі посміхалися й
були привітними, всі запитува-
ли про Крим і про ситуацію в
Україні (ми були у квітні цього
року), багато хто навіть знав
гасло «Слава Україні!». Найбіль-
ше, що нас вразило в Македонії,
це їх національний дух – країна
отримала незалежність 1991
року, так як і ми, але за цей час
вони зробили величезний ривок
у розвитку держави: на кожно-
му кроці, у кожній оселі висить
державна символіка, прапори,
всюди пам’ятники митцям, які
прославили країну, і звичайно,
– Олександру Македонському.
Центр міста відбудований з нуля
буквально за декілька років, на-
род свідомий, чітко заявляє про
існування македонської мови та
македонської держави, що зму-
шує тебе пишатися ними. Краї-
на, яка утискається Болгарією
та Сербією, які заявляють, що

македонської мови не існує, що
це лише діалект, країна, яка
межує з проблемним Косово та
Албанією, яка протягом бага-
тьох років була закрита від
людства – ця країна спромог-
лася піднятися з колін, відро-
дитися й знову розквітнути. У
мене в той момент з’являлося
постійне питання: «Чому ж це
не вдається нам?..»

Із Скоп’є вирушили потя-
гом до Прилепу, де жив мій при-
ятель Хрістіан зі своєю роди-
ною. Ми познайомились за до-
помогою інтернету, коли я на-
магалася знайти хоч когось, хто
розмовляє македонською, щоб
допомогти мені у той час з
підготовкою до іспиту. Ми про-
вели кілька чудових днів як у
своїй рідній домівці – його мама
готувала нам національні стра-
ви, тато дав з собою в подару-
нок батькам по пляшці домаш-
ньої ракії, брат Маріо і власне
Хрістіан зі своїми друзями про-
водили з нами весь свій час,
навчаючи нас мови, розповіда-
ючи про Македонію і показую-
чи все навколо. Люди були в
захваті, що ще хтось у світі
вчить і любить їхню мову, тому
вони намагалися нам дати як
можна більше знань і тепла.

З Прилепу автобусом ви-
рушили до Охріду. І тут, мені
здається, що слова все одно не
зможуть описати всю красу цієї
місцини. Це озеро, гори, будин-
ки, ця атмосфера... Ні, це не-
можливо передати простими
словами, це треба побачити на
власні очі! Це Балкани – і вони
неперевершені!

А нещодавно ми поверну-
лися зі Львова. Це був наш пер-
ший досвід Couchsurfing’y в
Україні. Львів – це взагалі місто
легкого й приємного шаленства,
своєрідна маленька Європейсь-
ка Січ із запахом кави і при-
смаком шоколаду. Сергій, який
приймав нас, має лише 19 років,
але вже об’їздив 18 країн світу
й планує до грудня втрапити до
В’єтнаму. Він полишив один з
найпрестижніших університетів
країни (власне, знайоме бажан-
ня) у зв’язку з невідповідністю
якості навчання. Якщо говори-
ти простими словами – інколи
студенти можуть знати більше,
ніж дипломовані «уми». Тепер
він працює з ІТ-технологіями,
займається програмуванням,
подорожує і є дуже самотнім.
Насправді, він не має жодного
друга й веде досить самітниць-
кий спосіб життя, не потребує
нікого іншого, йому добре у
своєму світі й знає він неймо-
вірно багато. Нам було дуже
приємно бачити усмішку на
його обличчі й відповідати на
його телефонні дзвінки, коли він
пропонував піти на каву чи про-
сто поснідати. Потім, як вия-
вилось, ми були чи не єдиними
у його сірій буденності, з ким
би він хотів подорожувати.
Поки ми тримаємось. Невдовзі
плануємо піти з ним в гори й
відвідати футбольний матч Ук-
раїна-Македонія на Львів
Арені.

Власне, до чого це я все:
світ величезний, непізнаний, ба-
гатогранний і неймовірно ціка-
вий. Ще ніхто не спромігся
відкрити його в повній красі, але
кожен може прагнути до цьо-
го. Я поділилася з Вами своїм
досвідом його пізнання і щиро
сподіваюсь, що Вам це буде ко-
рисно і цікаво. Нові люди, нові
місця, нові країни, нові вражен-
ня, новий досвід... З кожним днем
я відкриваю і пізнаю для себе
щось нове, розвиваюся. Подо-
рожі – це мій спосіб життя, моя
стихія і покликання. Як зазна-
чив Анатоль Франс: «Подорожі
вчать більше, ніж що б то не
було. Іноді один день проведе-
ний в інших місцях, дає більше,
ніж десять років життя вдома».
Тому вдосконалюйтеся, манд-
руйте, беріть від життя макси-
мум і навіть більше, дихайте
вільно, так, щоб захоплювало
дух, адже іншої юності й іншо-
го життя у Вас більше ніколи
не буде!

Ганна Ямінська,
студентка КДУ ім. Шевченка
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Якщо запитати багатьох
із Вас про те, як ви запам’-
ятовуєте тексти, то, напев-
но, Ви відповісте: «Зубрю!».
А що ж таке «зубріння»?
«Зубріння» – це багатора-
зове механічне повторення
тексту, тобто повторення
без осмислення. Результа-
том подібного запам’ятову-
вання є такі «принадності».
По-перше, великі витрати
часу й сил, що викликають
протест у людини.

Про це ще писав
К.С.Станіславський у своїх
щоденниках: «...Я ніколи не
вмів зубрити; непосильна
робота, що задається пам’-
яті ... У мене й досі ниє сер-
це, коли я згадую болісні
ночі, проведені за зубрінням
граматики або грецького й
латинського тексту поетів:
дванадцята година ночі,
свіча догоряє, борешся із
дрімотою, болісно напру-
жуєш свою увагу, сидячи
над довгим списком нічим
не зв’язаних між собою
слів, які потрібно запам’я-
тати у встановленому по-
рядку. Але пам’ять не
приймає більше нічого, наче
губка, переповнена вологою.
А треба ще визубрити
кілька сторінок. Якщо ж ні
– то чекає крик, поганий
бал, може бути й покаран-


















Колектив гуртка «Ак-
торська майстерність», який
очолює Штереверя Т.О., по-
дарував нам дивовижну вис-
таву «По небу полуночи ан-
гел летел».

Кожна частина по-своєму
особлива. У виставі пере-
плітається біографія М.Ю.-
Лермонтова з його поетичною
індивідуальністю. Надзвичай-
но сильно й красиво прозву-
чала поезія «Смерть поэта»,
яка у свій час засвідчила те,
що на небосхиді російської
поезії, засяяла нова велична
зірка.

Неможливо не помітити в
актуальності творчості рос-
ійського митця звернення по-
ета до сучасників і потомків
у вірші «Прощай, немытая
Россия».

Остання сцена породжує
образ врубелівського демона
і змушує глядача замислитись
над значенням творчості
М.Ю.Лермонтова в усі часи.

    
ня, але, головне, страх пе-
ред учителем з його при-
низливим ставленням до
людини!». Низька продук-
тивність «зубріння» була
встановлена ще в дослідах
Г.Еббінгауза (1885), які по-
казали, що для заучування
36 безглуздих складів по-
трібно в середньому 55 по-
вторень, у той час як для
заучування віршованого
тексту з 36-40 слів – 6-7
повторень.

По-друге, важко згада-
ти весь «визубрений мате-
ріал», як кажуть, від А до
Я, не роблячи тривалих
пауз і не вертаючись до по-
чатку переказу. Напевно,
кожний із вас знає, що до-
сить забути якесь слово, як
«ланцюжок слів» рветься, і
подальший переказ матері-
алу стає неможливий. Як у
цій неприємній ситуації ми
безпомічно чекаємо підказ-
ки, навідного запитання або
починаємо розповідь із са-
мого початку. А у відповідь
чуємо глузування одно-
класників, докори з боку
вчителя, а потім і батьків.

По-третє, неможливо
коротко і ясно відповісти на
додаткові питання за «ви-
зубреним матеріалом» і

сформулювати думки авто-
ра своїми словами, тому що
неможливе глибинне розу-
міння тексту. «Зубріння» –
це запам’ятовування по-
слідовності слів і виявлен-
ня поверхового змісту. Пси-
хологам добре відомий за-
кон: «Як запам’ятаєш – так
і згадаєш!». Якщо Ви запа-
м’ятовували текст цілком
слово в слово, то й згадаєте
його тільки так. Якщо ж Ви
запам’ятали текст осмисле-
но, пише mоvа.іnfо, застосо-
вуючи ефективні прийоми
запам’ятовування, то зга-
даєте текст із будь-якого
місця, відповісте на додат-
кові питання, зможете про-
аналізувати й узагальнити
текст по-своєму, що саме й
відповідає глибинному ро-
зумінню.

По-четверте, обсяг тек-
сту, що ми можемо запам’-
ятати за допомогою «зубрі-
ння», обмежений. Ми не
можемо «визубрити» відра-
зу кілька параграфів або
підручник цілком. Усім
відомо, що навіть один ве-
ликий за обсягом параграф
так вивчити важко. Це по-
в’язане з обмеженим обся-
гом короткочасної пам’яті.

По-п’яте, «визубрений»

матеріал, якщо його регу-
лярно не повторювати,
швидко забувається. При-
кладом тому може служи-
ти стан перед іспитом, коли
доводиться практично все
вчити заново.

По-шосте, «зубріння»
формує невпевненість у
собі й своїх здібностях, що
негативно позначається на
подальшому навчанні й веде
до формування «комплексу
неповноцінності». І дійсно,
які емоції й почуття викли-
кає в нас «зубріння»? Відра-
за, ворожість, страх, триво-
га, провина й т.п. Крім того,
наші невдачі біля дошки
сильно ранять самолюбство
й змушують сумніватися в
собі й своїх здібностях, що
приводить до відмови вчи-
тися взагалі або ж до на-
вчання з явним (схованим)
невір’ям у результат. Цим і
пояснюється низька
успішність старшоклас-
ників і їхнє небажання вчи-
тися...

Отже, можна зробити
висновок, що «зубріння» –
це небезпечний для здоро-
в’я й психіки й неефектив-
ний прийом запам'ятовуван-
ня текстів.

Євгенія Грабовська








 





   


        


 



 

Це тому, що ми - пілоти














  











Олексій Онищенко

Ночная

















Монолог бомбардировщика

Поет актуальний і через 200 років

З кожною виставою Те-
тяна Олексіївна намагається
створити диво в особах но-
вих талантів. Творчий виступ
з метафоричною назвою «По
небу полуночи ангел летел»
розкриває глядачам індивіду-
альність російського генія че-
рез серця юних акторів.

Дивовижно швидко в гля-
дачів сформувався яскравий
образ Лермонтова, поета по-
тужного й різностороннього.

Дивує раптове пере-
втілення ліцеїстів. Найпрофе-
сійніше серед юнаків висту-
пив Максим Опанасюк: упев-
нено, експресивно, але вод-
ночас із внутрішньою насоло-
дою грав свою роль. Натомість
Дмитро Гирявець, що зача-
рував надзвичайно мелодій-
ним голосом і романтичною
манерою, видається самород-
ком, на сцені. Відкрились нові
зірки: Тарас Староконь та
Іван Сидорчук, які вразили

своєю емоціональністю та гли-
биною розуміння тексту.

На тлі чоловічої групи по-
ява світлого образу Дар’ї Ста-
сюк вражає різноплановістю її
таланту.

Сюжети вистав Тетяни
Олексіївни завжди близькі до
досконалості, тому немає по-
треби переповідати хід
дійства, яке створює абсолют-
ну атмосферу життя російсь-
кого суспільства ХІХ століття.

Отже, на власні очі по-
трібно побачити майстерну
інтерпретацію особистості
М.Ю.Лермонтова у виступі
юних талановитих ліцеїстів –
і ви хоч на крок наблизитесь
до осмислення творчості ве-
ликого поета.

А головне в тому, що вірші
геніального поета, якого ціну-
вав Т.Г.Шевченко, зараз дуже
актуальні і за звучанням, і за
змістом.

Віта Шнайдер

Прем`єри
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оо:оо:оо
Львів зустрів її дощем

та прохолодою. Не досить
гостинно, чи не так? І
якщо спочатку краплі кри-
жаної води були спасінням
після довгої дороги, то за
декілька хвилин вони пе-
ретворились на тисячі гос-
трих кинджалів, що прони-
кали у шкіру.

Що ти у біса робиш,
Маргарито?!

Дівчина не знала, як
себе заспокоїти, однак усі
переживання минули, вар-
то було їй випити декілька
філіжанок міцної кави.
Турботлива власниця огор-
нула її пледом, розпитую-
чи про те, що привело сюди
юну красуню.

Вікторія Мефодіївна усе
життя присвятила цьому
маленькому світові, кав’-
ярні на перетині Вірменсь-
кої та Краківської вулиць.
То була людина з доброю
душею і великим серцем.
Щось змусило її у ту ніч
не йти додому. Тепер ця
причина сиділа навпроти
неї, змерзла і виснажена,
вже з нездоровим вогнем в
очах, і розповідала свою
історію.
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Перевірка на інтелект ліцеїста



Уперше в світі цен-
зуру ввів Александр Ма-
кедонський. Для того,
щоб виявити невдоволе-
них його політикою, він
під час перебування зі
своєю армією в далеких
пустелях Персії дозво-
лив офіцерам і солдатам
написати по одному ли-
сту додому. Крім того,

Цензура – винахід Македонського
Александр обіцяв, що ці
листи відвезуть у Гре-
цію його спеціальні ку-
р’єри. Оскільки до цього
часу писати рідним було
заборонено, то воїни
«відкрили свою душу»
адресатам і навіть вис-
ловили свої думки щодо
влади. Коли кур’єри
від’їхали з посланнями,

їх перехопили воїни,
яких послав Александр.
Вони доставили всі ли-
сти своєму правителю.
І що ж, імена тих, хто
жалівся на свою долю і,
зокрема, на Македонсь-
кого, було записано й
через кілька днів цих
людей стратили.

Місто кохання
Втікачка з Будапешту

ще 24 години тому мріяла
поїхати в Італію з коханим,
заручитися, навчатися у
Флорентійському універси-
теті, працювати архітекто-
ром... Але життя внесло свої
корективи. У неповні 18
років Марго дізналась, що
таке зрада і як боляче, коли
мрії розбиваються. Сльози
котились у неї із очей, а
плечі здригались при кож-
ному вдиху. Врешті-решт
сон почав долати її слабке
тіло і власниця відвела
дівчину у невелику кімна-
ту над кав’ярнею. Зачинив-
ши двері і роздягнувшись,
вона потрапила у царство
Морфея. Спала довго й не
бачила снів. А прокинув-
шись, зрозуміла, що хоче
залишитись тут, у місті
Лева.

оо:оо:о1
Барви ранкового туману

повільно огортали закам’я-
ніле від протягів тіло в
ніжну шовкову матерію.
Повітря синтезувало сум і
щастя, утворюючи зовсім
нову речовину. Дощ погли-
нав усе ще дрімаюче місто.
Зупинився простір і час.

Адам зосередив усю
свою увагу на дівчині, яка
сиділа навпроти нього. Не-
зважаючи на зливу і не-
звичний для цієї місцевості
липневий холод, вона була
досить легко одягнена:
лише в білу бавовняну сук-
ню. Руде волосся спадало на
крихкі плечі, а вогняний
блиск зелених очей підкрес-
лювала малахітова каблуч-
ка у формі серця.

Відьма.
Чи то він сказав це вго-

лос, чи то й справді дівча
вміло читати думки. Не-
знайомка подивилась йому
прямо в очі і посміхнулась.

«Побачимось» – промо-
вила вона і зникла разом із
першими променями сонця.

Не варто говорити про
те, що чоловік був шокова-
ний. З кожною секундою він
усе більше заплутувався в
думках і закохувався в неї,
мов сімнадцятилітній
підліток. Було все ж таки в
ньому щось людське. Таїло-
ся, чекало свого часу. І ось
вирвалось на волю. По су-
динах пробралося в серце і
змусило його стискатися.

Він не знав, що вони по-
знайомляться зовсім скоро
і назавжди змінять сутність
один одного.

(Далі буде)

 За матеріалами інших видань
У пошуках паперів гетьмана Мазепи
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