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Н овый год! Праздник для всей семьи, домашний очаг, уют, елка, 
а под ней подарки. Сколько удовольствия люди получают от 
этого праздника, встречая его в кругу семьи, где присутствует 

теплота, любовь и радость. И каждая из нас, встречая 2014 год, на-
шла такую теплоту в «Доме на полпути».

Что это было? И словами не 
описать! После стольких лет се-
рого лагерного режима это был 
настоящий фейерверк шуток, 
добро душных подколов, идей, 
стишков. Да и участницы собра-
лись все как раз к Новому году 
в новую жизнь, поэтому отдава-
лись подготовке к празднику всей 
душой. Кто-то нарисовал гуашью 
на стеклянных дверях нашего 
Дома Деда Мороза и Снегурочку, 
а кто-то, забравшись под потолок, 
изобразил мультяшную лошад-
ку — символ 2014 года. Сколько 
по этому поводу прозвучало шу-

ток, мы смеялись до слез (лошадка действительно удалась), наряжая 
при этом настоящую живую елку. И все настолько поддались атмос-
фере праздника, что начали наряжаться в костюмы, приготовлен-
ные для концертной программы. Включили музыку, танцевали… 
Люди! Мы дурачились, мы веселились, мы начинали все с нового 
листа… Мы просто жили, как каждая из нас мечтала долгие годы.

А дальше — больше: подготовка к концерту, репетиции, написа-
ние сценария, в котором жестокая реальность каждой из нас спле-
лась со сказкой. Мы имели возможность проявить свои таланты, так 
сказать, скрытые резервы, продемонстрировать то, что получается 
лучше, чем у других. Некоторым вполне хватило просто человече-
ского тепла и участия, чтобы праздник стал шоу.

 И пусть у участниц сложная судьба, но в «Доме на полпути» 
в новогодние праздники все ощутили настоящую доброту, теплоту, 

Новый год 
в «Доме на полпути»

Учасниця програми прикрашає новорічну ялинку
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семейную обстановку. Здесь были конкурсы, 
в которых участвовали все абсолютно, и наш 
директор Анна Николаевна была на высоте! Был 
мини-концерт, была настоящая сказка, были ро-
зыгрыши и шуточный гороскоп для работников 
«Дома на полпути». Повеселились мы на славу!!! 
Благодарными руками участниц были нарисова-
ны портреты всех сотрудников, а каждая из нас, 
в свою очередь, была объявлена победительни-
цей в одной из шуточных номинаций, точно ха-
рактеризующей нас самих.

Потом праздник переместился в столовую, 
где словно на скатерти-самобранке нас ожида-
ли сказочные блюда, приготовленные с учетом 
наших идей и пожеланий.

Конечно же, после 
пиршества за празд-
ничным столом все 
побежали к елке. Что 
мы там искали? Ка-
ждая из нас нашла там 
не просто подарок. 
Заглядывая в паке-
тик, мы нашли там лю-
бовь, участие, теплоту, 

а волшебная шкатулка ново-
годних пожеланий открыла 
наши сердца навстречу друг 
другу. Сколько искренности, 
сколько добра и понимания 
было в этих пожеланиях!

В 2014 год мы вошли с пол-
ной уверенностью в том, что, 
благодаря помощи «Дома на 
полпути», начинается новый 
этап нашей жизни, в которой 
будет любовь, семейный очаг 
и радость. У нас будет все! 
Потому что мы в это верим!
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И если у Вас появилось желание начать новую жизнь, присоеди-
ниться к нам, к нашему кругу девочек и сотрудников-профессиона-
лов, заполните анкету (на стр. 7) и мы с радостью примем вас к себе!

Светлана Глушко, участница программы
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К оли з нами щось трапляється, хороше чи погане, ми не мо-
жемо дати події адекватну оцінку, а лише запитуємо: «За які 
гріхи мені це, Боже?». Звичайно, проходить певний час, і ми 

усвідомлюємо, чому так сталось і для чого нам було дане те чи інше 
випробування. Однак, важливо вчасно зрозуміти, чому це сталося 
саме з нами і чому саме зараз.

Ми хочемо розповісти про людину, приклад якої може змуси-
ти вас подивитись на своє життя під іншим кутом. Це історія най-
гнучкішої людини світу, яка своє ув’язнення використала як квиток 
у «нове» життя.

Мухтар Гусенгаджиєв — чоловік, якого знає весь світ, який є не-
одноразовим рекордсменом книги рекордів Гінесса і людиною із за-
лізною силою волі. Мухтар народився в Дагестані в 1964 році. Все 
своє дитинство і юність він випасав худобу далеко в горах. Оскільки 
він народився у неблагонадійній сім’ї, де батько та брат постійно 
займалися кримінальною діяльністю або ж перебували за гратами, 
то через відсутність позитивного прикладу Мухтар теж незабаром 
потрапив до в’язниці. У в’язниці він провів сім років. Однак, саме 
цей час Мухтар згадує як найкращу мить у своєму житті.

«Дуже часто люди, потрапивши до в’язниці, дають собі обіцянку 
змінитися, не повертатися до минулого життя, будують плани на май-
бутнє, розмірковують про минуле, але майже ніхто не хоче задума-
тись над тим, для чого їм було дане «зараз». «Зараз», яке може три-
вати кілька років у місцях позбавлення волі. Я ніколи не приховую 
той факт, що «сидів». Так, я провів близько семи років у в’язниці, але 
це були найкращі роки. Я кажу правду. За ці сім років я спромігся 
«зробити» себе і піти впевнено до мрії. Я знаю, що коли потрапляєш 
до в’язниці, то дуже важко почати щось робити, тим паче, реалізову-
вати свою мрію. Мені пощастило. Для того, щоб здійснити задумане, 
мені потрібні були лише сила волі і моє тіло: я хотів стати гнучким, 
найгнучкішою людиною на планеті. І я цього досяг. Увесь свій віль-
ний час у колонії, яка знаходилась в України, я проводив, досліджу-
ючи своє тіло. Мені було цікаво на скільки я можу дотягтися рукою 
до полу, чи можу я сісти на шпагат, чи можу я дістати вуха своєю 
ногою. Кожного дня я робив розтяжки. Я не знав, як правильно це 
робити, але я знав, чого хочу. Я впевнений, що Бог мені дав ці сім 

Ув’язнення як квиток 
у нове життя
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років не просто так. Це його пода-
рунок, аби я міг змінитися і стати 
таким, яким хочу. Зараз, озираю-
чись назад, я розумію, що без тих 
семи років я б не став всесвітньо-
відомим, я б не був персональним 
тренером по йозі Мадонни, Демі 
Мур і Памели Андерсон. Не по-
трапивши тоді до в’язниці, я б і далі 
пас худобу. Ви думаєте, це було 
легко? Ні, було важко, важко йти 
проти системи, важко доводити 
собі, що я інший, важко дотриму-
ватись обіцянок, які сам собі дав. 
Після виходу із в’язниці моє життя 

не стало простішим, ні, воно було таке ж складне, адже в мене не 
було нічого, крім самого себе. Одразу після звільнення я поїхав на 
Північ будувати ферми, аби заробити на квиток до Москви. Коли 
я приїхав до Москви, де не було жодного знайомого, я влаштувався 
в цирк, сподіваючись, що саме там мене помітять і оцінять мої фі-
зичні можливості. Однак, проходив час, а мене не помічали, виступ 
за виступом нічого не змінював. Переломним моментом у моєму 
житті став 1995 рік. Це рік, коли на виступах по кікбоксінгу у Мо-
скві мене помітив Жан Клод Вандам. Мені запропонували знятись 
у фільмі. Так я потрапив у Голівуд. Звучить, як казка, але ви навіть не 
уявляєте, наскільки я був впевненим у собі. Я і зараз не перестаю ві-
рити в себе. Кожного дня я все ще займаюся йогою, я читаю духов-
ну літературу, спілкуюся з людьми, я пишу свою книгу — історію 
про те, що все в нашому житті можливе, головне — повірити в себе. 
Найближчим часом я збираюся поставити ще один рекорд і довести 
лікарям, що дихати можна і без руху легенів. Свого часу я вже довів, 
що вивих — це не травма, а лише рухи тіла. На черзі ще багато від-
криттів, які доведуть, що тіло людини має необмежені можливості».

Мухтар Гусенгаджиєв — дуже відома особа, адже вже впродовж 
багатьох років він знімається у вітчизняних і закордонних серіалах 
та фільмах. Це людина, яка вивчила 6 мов і планує ще удосконалю-
ватись. Крім того, Мухтар постійно веде семінари та лекції на тему 
можливостей тіла, а нещодавно видав свою книгу «Вверх по наклон-
ной», яка користується шаленим попитом.

Це одна із тисячі історій, коли ув’язнення стало кроком до вели-
кого майбутнього. У сучасному світі так мало часу для себе, тому, 
якщо у вас з’явилась можливість подумати і здійснити задумане, — 
не втрачайте її і сміливо використовуйте кожний шанс.

Мухтар Гусенгаджиєв
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Я кщо Ви хочете взяти участь у нашому проекті після закінчен-
ня ув’язнення, зустріти цікавих людей, знайти підтримку і по-
чати нове якісне життя, заповніть цю анкету або перепишіть 

її на будь-який листок паперу та надішліть нам.
Та інформація, яку ви надасте, допоможе нам бути для Вас 

корис ними. Заповнену анкету надсилайте на адресу:
Соціальна установа «Дім на півдороги», вул. Дзержинсько-

го 13/1, смт. Красно павлівка, Лозівський р-н, Харківська об-
ласть, 64620.

Прізвище, ім’я та по-батькові ________________________________
___________________________________________________________
Громадянство ______________________________________________
Вік ______________________________________
Скільки судимостей було, враховуючи цю? ______________
________________________________________
________________________________________
Колонія, в якій Ви зараз відбуваєте покарання:
Місто _____________________________________
Колонія ____________________________________
Відділення __________________________________
Строк Вашого ув’язнення:
______________ років _________________ місяців
Коли закінчується строк Вашого ув’язнення?
«____» ____________________ 20 ____ рік
Коли у Вас розпочинається умовно-дострокове звільнення?
«____» ____________________ 20 ____ рік
Чи є у Вас потреба у відновленні документів?
Так ______ Ні ______
Якщо так, то яких саме? ____________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Анкета-заявка 
на участь у проекті 
«Дім на півдороги»
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Чи є у Вас житло, де Ви зможете жити після звільнення?
Так ________ Ні ________
Якщо так, то яке саме?
кімната у гуртожитку ________________________________________
квартира / кімната у квартирі _________________________________
дім / частина дому __________________________________________
Чи маєте Ви спеціальну освіту?
Так ________ Ні ________
Якщо так, то яку саме? ______________________________________
___________________________________________________________
Чи маєте Ви стаж роботи за освітою?
Так ________ Ні ________
Чи маєте Ви родичів?
Так ________ Ні ________
Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із ро-
дичами?
Так ________ Ні ________
Чи маєте Ви дітей? _________________________________________
Стать ______________________________________________________
Вік ________________________________________________________
З ким зараз перебуває ______________________________________
___________________________________________________________
Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із дітьми?
Так ________ Ні ________
Чи маєте проблеми зі здоров’ям, через які потребуєте особли-
вого догляду?
Так ________ Ні ________
Якщо так, вкажіть, які саме _________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Контактний телефон спеціаліста соц. відділку або начальниці 
частини / загону ____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ОБОВ’ЯЗКОВО
Дата ______________________ Підпис ______________________
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К ожна людина прагне до самопізнання. Уявіть, наприклад, ті 
часи, коли людство ще не вигадало дзеркала, коли жодна лю-
дина не мала уявлення про те, якою вона є зовні: гарне її об-

личчя чи потворне, привітне чи суворе... Це ніби ставить під сумнів 
відчуття власного існування. Не маючи більш-менш чіткого уявлення 
про свій внутрішній світ, ми втрачаємо важливі орієнтири.

Хто я? Чого я маю від себе очікувати? Як сприймають мене оточу-
ючі? Чи є нормальним те, що зі мною відбувається? Знаходячи відпо-
віді на ці запитання, ми стаємо більш впевненими в собі, починаємо 
відчувати грунт під ногами.

Визначальним у формуванні вашого характеру є темперамент, 
про який вам варто знати.

Мабуть, ви помічали, що одні люди поводяться стримано, вони 
врівноважені, емоційно невиразні, їх рухи і мова повільні, а інші 
люди навпаки — рухливі, активні й енергійні. Чому? Причина у від-
мінностях темпераменту.

Темперамент — це вроджена і незмінна властивість людської пси-
хіки, що визначає реакцію людини на інших людей та на обставини. 
Завдяки темпераменту виникає індивідуальний стиль діяльності лю-
дини, на базі темпераменту формується характер.

Колись давно давньогрецький лікар Гіппократ виділив чотири типи 
темпераменту. Ця класифікація актуальна й донині. Однак «чисті» 
холерики, сангвініки, флегматики та меланхоліки зустрічаються не 
часто. Більшість людей відносяться до так званих «змішаних» типів 
темпераменту. Їм властиві риси різних типів темпераменту, один із 
яких, як правило, переважає.

Знати свій тип темпераменту необхідно для того, щоб правиль-
но сприймати себе та оточуючих. Важливо розуміти, що деякі при-
таманні вам якості не є вашими недоліками, а є вродженими осо-
бливостями вашого темпераменту. І замість того, щоб їх позбутися, 
краще прийняти ці риси як прояви вашої індивідуальності. А замість 
самокритики навчитися підкреслювати позитивні сторони своєї осо-
бистості..

З метою визначення вашого типу темпераменту пропонуємо тест, 
який складається із 4 частин. У кожній частині 20 тверджень, що 
характеризують певний тип темпераменту. Вам потрібно буде по-

Хто ти насправді? 
Типи темпераменту
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годитися або не погодитися з кожним твердженням в залежності від 
того, наскільки воно підходить вам.

Частина 1

1. Я метушливий і непосидючий.
2. Я нестриманий і запальний.
3. Я нетерплячий.
4. Я різкий і прямолінійний у спілкуванні.
5. Я часто є ініціатором різних заходів.
6. Я впертий.
7. У суперечці я дуже запальний.
8. Мені важко дотримуватися певного ритму в роботі.
9. Я часто йду на ризик.
10. Я не пам’ятаю образ.
11. Я говорю дуже швидко та збуджено.
12. Я неврівноважений і часто гарячкую через дріб’язки.
13. Я нетерпимий до недоліків інших.
14. Я люблю дратувати людей.
15. Моя міміка дуже виразна.
16. Я швидко приймаю рішення.
17. Мене приваблює все нове.
18. Мої рухи швидкі та різкі.
19. Я завжди наполегливо йду до поставленої мети.
20. У мене часто без особливих причин змінюється настрій.

Частина 2

1. Я — життєрадісна людина.
2. Я енергійний і завжди знаю, куди спрямувати свою енергію.
3. Я не завжди доводжу до кінця те, що розпочав.
4. Я часто себе переоцінюю.
5. Все нове я схоплюю миттєво.
6. Мої інтереси непостійні.
7. Свої невдачі я переживаю досить легко.
8. Мені легко пристосуватися практично до будь-яких обставин.
9. Будь-яка справа, якою я займаюся, захоплює мене.
10. Як тільки мій інтерес до справи згасає, я, як правило, кидаю її.
11. Я легко включаюся в нову роботу і легко змінюю один вид ді-

яльності на інший.
12. Монотонна кропітка робота гнітить мене.
13. Я товариський і чуйний, у мене багато друзів.
14. У мене висока працездатність, я дуже витривалий.
15. Я говорю зазвичай голосно, швидко та чітко.
16. Навіть у складних і непередбачених обставинах я не втрачаю 

самовладання.
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17. Я завжди доброзичливо налаштований.
18. Я звичайно швидко засинаю та прокидаюся.
19. Я часто приймаю поспішні, необдумані рішення.
20. Іноді я слухаю когось неуважно, не вникаючи в суть розповіді.

Частина 3

1. Зазвичай я спокійний і холоднокровний.
2. У всіх своїх справах я дотримуюся певної послідовності.
3. Зазвичай я розважливий і обережний.
4. Я спокійно реагую на очікування.
5. Якщо мені нема чого сказати, я волію мовчати.
6. Моя мова монотонна, спокійна, без яскравого емоційного за-

барвлення.
7. Я стриманий і терплячий.
8. Я звичайно доводжу те, що розпочав, до кінця.
9. Я не витрачаю сили на дрібниці, але можу бути дуже праце-

здатним, якщо бачу, що справа того варта.
10. У роботі та у житті я дотримуюся звичної схеми.
11. Мені легко стримати свої емоції.
12. Похвала або критика на мою адресу мало хвилюють мене.
13. До жартів на свою адресу я ставлюся поблажливо.
14. Мої інтереси відрізняються сталістю.
15. Я повільно втягуюся в роботу або переключаюся з одного 

виду діяльності на інший.
16. Зазвичай в мене рівні відносини з усіма.
17. Я акуратний і люблю порядок у всьому.
18. Мені важко адаптуватися до нового оточення.
19. Я дуже стриманий.
20. Контакт з новими людьми я налагоджую поступово.

Частина 4

1. Я сором’язливий.
2. У незнайомому оточенні я почуваю себе розгубленим.
3. Мені важко заговорити з незнайомою людиною.
4. Іноді я не вірю у свої сили.
5. Я спокійно сприймаю самотність.
6. Невдачі гнітять мене.
7. Іноді я надовго замикаюся в собі.
8. Я швидко стомлююся.
9. Я говорю дуже тихо, іноді майже пошепки.
10. Я завжди підлаштовуюся під свого співрозмовника.
11. Іноді щось вражає мене настільки, що я не можу стримати сліз.
12. Я дуже чутливий до похвали або критики.
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13. Я ставлю високі вимоги до себе й оточуючих.
14. Я буваю недовірливим і підозрілим.
15. Я людина, яку можна легко вразити.
16. Мене легко скривдити.
17. Я волію приховувати свої думки від оточуючих.
18. Я боязкий і малоактивний.
19. Я беззаперечно виконую накази.
20. Мені хотілося б викликати в оточуючих співчуття до себе.

Визначення результатів:
1. Підрахуйте загальну кількість позитивних відповідей (А).
2. Підрахуйте кількість позитивних відповідей окремо в кожній 

з чотирьох частин (A
1
, A

2
, A

3
, A

4
).

3. Обчисліть відсоток позитивних відповідей із кожного типу тем-
пераменту:

 • холерик = (А
1
/А) × 100 %;

 • сангвінік = (А
2
/А) × 100 %;

 • флегматик = (А
3
/А) × 100 %;

 • меланхолік = (А
4
/А) × 100 %.

Отримані результати будуть означати, яку частину у вашому тем-
пераменті складає кожен з цих типів.

Якщо результат з якогось типу становить 40 % або вище, то цей 
тип темпераменту у вас є домінуючим.

Якщо результат становить 30–39 %, то риси, характерні для цього 
типу, виражені у вас досить яскраво.

Якщо результат — 20–29 %, то рівень виразності характерних для 
цього типу темпераменту рис у вас середній.

Якщо ж результат склав 10–19 %, то риси даного типу темпера-
менту у вас виражені слабо.

Які риси притаманні кожному з чотирьох типів темпераменту?

Сангвінік — жвавий тип. Така людина бадьора, активна, діяльна, 
нудьгує без діла, комунікабельна, здебільшого має гарний настрій, 
оптимістичний погляд на життя, доброзичлива, нікого не ображає, 
швидко забуває образи. Сангвінік дуже легко заводить друзів, вміє 
надихати оточуючих і вести їх за собою. Він легко переживає невда-
чі та неприємності. Це дуже емоційна людина, а тому має виразну 
міміку і зазвичай дуже жестикулює, голосно розмовляє.

Слабкі якості сангвініка — брак сили волі й певна поверховість 
в справах, поспішність у прийнятті рішень. Сангвініки схильні до час-
тої зміни своїх інтересів і захоплень. Рідко доводять початі справи до 
кінця. Неохоче визнають свої помилки. Тому сангвінікам необхідно 
виховувати в собі такі якості: волю, стриманість, самовладання, біль-
шу зосередженість у важливих справах.
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Холерик — нестримний, сильний, неврівноважений тип. Такій 
людині притаманний високий рівень нервово-психічної активності 
та енергійності дій, яскравість емоційних переживань.

Холерик бурхливо й емоційно переживає радість і сум, схильний 
до протилежних настроїв, нападів дратівливості; іноді буває схиль-
ний до необміркованих вчинків під дією афектів. Міміка та рухи 
холерика, як правило, різкі, різноманітні, мова — голосна. Ця осо-
бистість завжди спрямована вперед, досягає мети та успіху. Якщо 
сангвінік воліє розмовляти, меланхолік розмірковувати, то холе-
рик воліє діяти. Холерик — природжений керівник. Він швидко до-
лає перешкоди, вирішує будь-які проблеми. Холерику дуже важко 
виконувати монотонну роботу. Іноді його енергійність виявляється 
зайвою.

Шляхом самовдосконалення для холерика може стати виховання 
в собі більш турботливого ставлення до оточуючих.

Флегматик — спокійний або інертний. Досить часто це людина 
дуже працьовита, завзята й наполеглива в роботі, але зазвичай над-
то некваплива у прийнятті рішень, важко переключається з однієї 
справи на іншу навіть тоді, коли це потрібно зробити терміново; як 
правило, не схильна до частої та різкої зміни настрою. Він повільно 
обмірковує свої життєві плани й неквапливо втілює їх у життя. Флег-
матик має спокійну міміку, жести й мову.

Миролюбний флегматик — це, в першу чергу, людина врівно-
важена, яка не впадає в крайнощі, завжди вибирає «золоту сере-
дину», уникає конфліктів і емоційних рішень. Флегматик нікого не 
ображає, не привертає до себе уваги. Він завжди спокійний, ніколи 
не гнівається, терпляче переносить стрес, його поведінка завжди до-
цільна, він відданий і терплячий. Володар такого типу темпераменту, 
як ніхто інший, здатен об’єктивно і неупереджено оцінити ситуацію. 
До нього тягнуться друзі, бо він завжди готовий вислухати їх. Але 
в деяких ситуаціях флегматику корисно було б бути більш активним.

Меланхолік. Для цього типу властиве швидке виснаження нер-
вової системи, втомлюваність. Меланхолік — дуже вразлива люди-
на, яка часто страждає, переживаючи навіть невеликі неприємності. 
Те що для інших є дрібницями життя, для меланхоліка життєво важ-
ливими питаннями.

Йому притаманна нерішучість, невпевненість у своїх силах. Кож-
ну невдачу він сприймає як трагедію, завжди очікує неприємнос-
тей — як від свого життя, так і від людей. Меланхолік боїться труд-
нощів, легко піддається стороннім впливам. Міміка й жестикуляція 
меланхоліка бідні, маловиразні, мова тиха.

Меланхолік — це людина мисляча. Завжди цілеспрямований і від-
даний прихильник порядку та організованості. Якість виконаної ро-
боти вважає важливішою за її кількість. Не шукає пригод, в житті 
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обирає самий правильний шлях. Меланхолік — особистість замкну-
та, глибока, мовчазна. Аристотель вважав, що геній — це меланхолік 
за темпераментом.

Меланхолік щиро турбується про інших людей і тонко відчуває їхні 
проблеми. Але він дуже обережний у виборі друзів, спочатку впев-
нюється в тому, що людина відповідає його високим вимогам. Він кра-
ще матиме декілька справжніх друзів, ніж велику кількість знайомих.

Шляхом вдосконалення для меланхоліка може бути розвиток по-
зитивного мислення — вміння знаходити позитивні сторони в будь-
яких подіях. Кожному меланхоліку не завадить спробувати бути 
менш вимогливим до оточуючих людей.

Бажаємо вам цінувати власну індивідуальність і розвивати найкра-
щі властивості вашого темпераменту.
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В се мы уже давно заметили, что в нашей жизни все очень бы-
стро меняется. Все настолько быстро происходит, что иног-
да сложно вспомнить, как ты провел вчерашний вечер. Ритм 

жизни настолько ускорился, что мы просто не успеваем, но ско-
рость не всегда хорошо. О том, почему мы ускорились и что из этого 
следует, пишет Юлия Винклер.

Ну вот, я уже достигла того возраста, когда могу в компаниях про-
износить столь излюбленные фразы наших родителей: «А вот в наши 
времена…» и «Боже, насколько ис-
порчена современная молодежь..» 
Так что начну.

Современное поколение вос-
питывается интернетом и это 
факт. Это — поколение WWW. 
С одной стороны — поколение 
образованных людей, имеющих 
доступ к большому объему ин-
формации. С другой стороны, 
задумываются ли молодые люди, 
какую информацию они получа-
ют и какие возможности открыва-
ет перед ними интернет? Прежде 
всего — это возможность выбора, дружбы, отношений. Сегодня 
уже невозможно изменить мир и отказаться от интернета. Вы на-
верняка уже попробовали искать работу через интернет, общаться 
с одноклассниками, что-то покупать или просто смотреть прогноз 
погоды. Сейчас каждому из нас предстоит очень серьезно подумать 
о своих ценностях и сформулировать их для себя так, чтобы они не 
потерялись во всем этом бесконечном потоке информации.

Мы создаем иллюзию, что одним движением мышки можно ре-
шить проблемы, существующие в реальном мире. «Клик» — и чело-
век, с которым ты имел конфликтную ситуацию в реальной жизни, 
удален из списка друзей в социальной сети — будь то Фейсбук, 
Одноклассники или Вконтакте. «Клик», «Клик» и еще раз «Клик» — 
и у тебя появилось 3 друга. Еще одно иллюзорное ощущение состо-
яния, что ты не одна.

Поколение WWW
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В моей жизни было много 
комичных ситуаций, связанных 
с «дигитализацией»*. Однажды, 
например человек, который си-
дел напротив меня за столом, 
отвечал на мои устные вопросы 
электронными письмами, причем 
делал это совершенно серьезно.

Несколько лет назад я была 
в Америке, в штате Южная Каро-
лина, где практически отсутствует 
общественный транспорт, и без 
личного автомобиля там нечего 
делать. У меня возник сразу во-

прос, как люди знакомятся, создают новые контакты, если практи-
чески все свое время они проводят в автомобиле либо дома? Ответ 
местных жителей был лаконичен: в интернете. Причем, было при-
ведено много доводов в пользу дигитального общения. Через сайты 
знакомств, скажем, производится очень конкретный отбор по раз-
ным признакам. Например, вам не нравятся коротышки? Значит, 
в претендентах на дружбу таких не будет.

Нет, это не для меня. Пропадает таинственность жизни.
Еще одна тема, которую мне хочется затронуть — ответственность 

за свои слова. Сегодня это стало старомодным. Мы отдаем предпочте-
ние электронным письмам и письменным подтверждениям договорен-
ности вместо того, чтобы встретиться с человеком лично и обсудить 
все «с глазу на глаз». Слово, как таковое, перестало иметь ценность.

Несколько месяцев назад на экраны кинотеатров вышел эстон-
ско-грузинский фильм «Мандарины». Фильм о грузинско-абхазской 
войне и человеческих отношениях. Сюжет меня растрогал. Там в до-
статочно сложной ситуации человек дает слово и, не смотря ни на 
какие обстоятельства, остается верен данному обещанию. Рыдала от 
души. Почему? Я соскучилась по людям, которые держат свое слово 
и просто так обещаниями не разбрасываются. Как я благодарна сво-
ей бабушке, которая не раз меня поучала: «Слово — не воробей, 
вылетит — не поймаешь».

Но нам, так сказать, еще повезло, поскольку в нашей жизни были 
периоды «до» интернета и «после». Мы в состоянии представить, что 
можно физически встать и пройтись по магазинам, что можно по 
телефону записаться на прием к врачу. Но как будут жить наши дети 
и внуки, в жизни которых интернет заменит все?

* Дигитализация — переведения информации в цифровую форму (интернет, 
телефоны, планшеты).
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Недавно на одном сайте прочитала письмо 
известного итальянского писателя Умберто Эко 
своему внуку и поняла, что он смог сказать все 
то, о чем думала я. Пускай эти слова станут обра-
щением не только к его внуку, но и ко всем тем, 
кто уже покоряет просторы интернета. Не по-
теряйте свою жизнь в интернет-пространстве!

— Мой дорогой внук,
Я не хотел бы, чтобы это новогоднее письмо 

звучало слишком поучительно, в духе Де Амичи-
са, и проповедовало бы любовь к нашим ближ-
ним, родине, человечеству и тому подобным 
вещам. Ты не стал бы к этому прислушиваться 
(ты уже взрослый, а я слишком стар), так как си-
стема ценностей настолько изменилась, что мои 
рекомендации могут оказаться неуместными.

Итак, я хочу дать только один совет, который 
может пригодиться тебе на практике сейчас, 
когда ты пользуешься своим планшетом. Я не стану давать тебе совет 
не заниматься этим из страха показаться глупым стариком. Я ведь 
и сам им пользуюсь. В крайнем случае, могу посоветовать тебе 
не задерживать внимание на сотнях порнографических сайтов, 
демонстрирующих сексуальные игры между людьми, между чело-
веком и животными. Не верь, что сексуальные отношения сводятся 
к этим довольно монотонным действиям. Эти сцены задуманы, что-
бы удержать тебя дома вместо того, чтобы пойти и познакомиться 
с реальными девушками. Верь мне, потому что у меня больше опыта 
(если бы я только наблюдал за сексуальными играми по компьютеру, 
твой отец никогда бы не родился, да и тебя бы не было).

Но я не об этом хотел с тобой говорить, а о болезни, которая 
поразила твое и предыдущее поколение, которое уже учится в уни-
верситетах. Я говорю о потере памяти.

Это правда, что если ты захочешь узнать, кто такой Карл Великий 
или где находится Куала-Лумпур, то ты сможешь нажать на кнопку 
и тотчас узнать все из интернета. Делай это, когда тебе нужно, 
но, получив справку, старайся запомнить ее содержание, чтобы 
не искать вторично, когда эти знания тебе понадобятся в школе, 
например. Плохо то, что понимание того, что компьютер может 
в любой момент ответить на твой вопрос, отбивает у тебя жела-
ние запоминать информацию. Этому явлению можно привести 
следующее сравнение: узнав, что с одной улицы до другой мож-
но добраться на автобусе или метро, что очень удобно в случае 
спешки, человек решает, что у него больше нет необходимости 



18

по
ко
ле
ни
е 

ww
w

ходить пешком. Но если ты пере-
станешь ходить, то превратишься 
в человека, вынужденного пере-
двигаться в инвалидной коляске. 
О, я знаю, что ты занимаешься 
спортом и умеешь управлять сво-
им телом, но вернемся к твоему 
мозгу.

Память подобна мускулам тво-
их ног. Если ты ее перестанешь 
тренировать, то она станет дря-
блой, и ты (будем говорить без 
обиняков) превратишься в идио-
та. Кроме того, все мы в старости 

рискуем заболеть болезнью Альцгеймера, и один из способов из-
бежать этой неприятности заключается в постоянном упражнении 
нашей памяти.

Вот в чем заключается мой рецепт. Каждое утро выучивай ка-
кое-нибудь короткое стихотворение, как заставляли нас делать 
в детстве. Можно устраивать соревнование с друзьями на лучшую 
память. Если тебе не нравится поэзия, то ты можешь запоминать 
состав футбольных команд, но ты должен знать игроков не толь-
ко команды Римского клуба, нo и игроков других команд, а также 
их состав в прошедшие времена (представь, что я помню имена 
игроков Туринского клуба, бывших на борту самолета, потерпев-
шего крушение на холме Суперга: Бачигалупо, Балларин, Маро-
зо и так далее). Состязайтесь в том, кто лучше помнит содержание 
прочитанных книг, помнят ли твои друзья имена слуг трех мушке-
теров и д’Артаньяна (Гримо, Базен, Мушкетон и Планше)... А если 
ты не хочешь читать «Трех мушкетеров» (хотя ты не знаешь, что при 
этом теряешь), то проделай подобную игру с той книжкой, которую 
ты прочел.

Это кажется игрой, да это и есть игра, но ты увидишь, как твоя 
голова наполнится персонажами, историями и самым разными вос-
поминаниями. Ты спросишь, почему когда-то компьютер называли 
электронным мозгом. Это потому, что он был задуман по модели 
твоего (нашего) мозга, но у человеческого мозга — больше связей, 
чем у компьютера. Мозг — это такой компьютер, который всегда 
с тобой, его возможности расширяются в результате упражнений, 
а твой настольный компьютер после продолжительного использова-
ния теряет скорость и через несколько лет требует замены. А твой 
мозг может прослужить тебе до 90 лет, и в девяносто лет, если 
ты будешь его упражнять, ты будешь помнить больше, чем помнишь 
сейчас. Он к тому же бесплатный.
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Потом есть еще историческая 
память, которая не связана с фак-
тами твоей жизни или с тем, что 
ты прочитал. Она хранит те собы-
тия, которые случились до твоего 
рождения.

Сегодня, если ты отправляешь-
ся в кинотеатр, ты должен прий-
ти к началу фильма. Когда фильм 
начинается, то тебя как бы все 
время ведут за руку, объясняя, 
что происходит. В мои времена 
можно было войти в кинотеатр 
в любой момент, даже в середине 
фильма. Множество событий слу-
чалось до твоего прихода, и при-
ходилось домысливать то, что 
происходило ранее. Когда фильм 
начинался сначала, можно было 
увидеть, правильна ли твоя рекон-
струкция. Если фильм нравился, 
то можно было остаться и посмо-
треть его еще раз. Жизнь напоми-
нает просмотр фильма в мои вре-
мена. Мы рождаемся в момент, 
когда уже произошло множество 
событий на протяжении сотен ты-
сяч лет, и важно понять, что же 
случилось до нашего рождения. Это нужно для того, чтобы лучше 
понять, почему сегодня происходит столько новых событий.

Сегодня в школе (помимо твоего собственного круга чтения) 
следовало бы научить тебя запоминать то, что случилось до твоего 
рождения, но ей это плохо удается. Различные опросы показывают, 
что сегодняшняя молодежь, даже и университетская, рожденная 
в 1990 году, не знает, а, может быть, не хочет знать о том, что 
происходило в 1980 году, уже не говоря о том, что было 50 лет 
тому назад.

Я родился в 1932 году, через десять лет после прихода фаши-
стов к власти, но я знал, кто был премьер-министром во времена 
марша на Рим. Может быть, в фашистской школе мне рассказали 
о нем, чтобы объяснить, каким глупым и плохим был этот министр 
(«трусливый Факта»), смещенный фашистами. Пусть так, но я знал 
об этом. Но оставим в стороне школу. Сегодняшняя молодежь 
не знает артисток кино двадцатилетней давности, а я знал, кто та-



20

по
ко
ле
ни
е 

ww
w

кая Франческа Бертини, снимавшаяся в немом 
кино за двадцать лет до моего рождения. Мо-
жет быть, так было, потому что я листал старые 
журналы, сваленные в кладовке нашего дома. 
Я и тебе предлагаю перелистывать старые жур-
налы, потому что это помогает понять то, что 
происходило до твоего рождения.

Но почему так важно знать о событиях да-
лекого прошлого? Потому что часто подобные 
знания помогают понять ход сегодняшних со-
бытий и в любом случае, как знание состава 
футбольных команд, помогают обогатить нашу 
память.

Учти, что ты можешь тренировать свою па-
мять не только с помощью книг и журналов, 
но и с помощью интернета. Он пригоден не толь-
ко для того, чтобы болтать с твоими друзьями, 
но и для изучения мировой истории. Кто такие 
хетты и камизары? Как назывались три корабля 

Колумба? Когда вымерли динозавры? Был ли штурвал на Ноевом 
ковчеге? Как назывался предок быка? Сто лет тому назад водилось 
больше тигров, чем сейчас? Что ты знаешь об империи Мали? Кто 
рассказал о ней? Кто был вторым Папой в истории? Когда был со-
здан Микки Маус?

Я мог бы продолжать задавать вопросы до бесконечности, и они 
стали бы прекрасными темами для исследования. Все это надо пом-
нить. Наступит день, и ты состаришься, но ты будешь чувствовать, 
что прожил тысячу жизней, как если бы ты участвовал в битве при 
Ватерлоо, присутствовал при убийстве Юлия Цезаря, побывал в том 
месте, где Бертольд Шварц, смешивая в ступке различные вещест-
ва в попытке получить золото, случайно изобрел порох и взлетел 
на воздух (и так ему и надо!). А другие твои друзья, не стремящиеся 
обогатить свою память, проживут только одну собственную жизнь, 
монотонную и лишенную больших эмоций.

Итак, обогащай свою память и завтра выучи наизусть «La Vispa 
Teresa»*.

По-моему, это прекрасное письмо для нас, тех, кто уже пользу-
ется возможностями интернета, и для тех, кто только планирует им 
воспользоваться. Я думаю, что эта информация была полезна и для 
вас, и для ваших будущих или подрастающих детей.

* http://www.adme.ru/vdohnovenie-919705/pismo-umberto-eko-svoemu-
vnuku-618105/
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Н е дивлячись на те, що з усіх боків українцям намагаються до-
вести, що вони ні на що не здатні, що найкращий вихід для 
них — «валити з цієї краї-

ни якомога швидше», що дивити-
ся в Україні немає на що, цифри 
статистики та факти говорять нам 
речі абсолютно протилежні.

Найбільша країна, що зна-
ходиться в Європі. Країна, що 
займає 0,41% світової території 
суші, в якій мешкає 0,85% насе-
лення планети та яка приносить 
0,20% світового валового націо-
нального продукту. Країна, на те-
риторії якої зосереджена чверть 
всіх запасів чорнозему на Землі. 
Країна, яка входить до трійки най-
більших постачальників ячменю, є одним з найпотужніших виробни-
ків зерна та разом із Францією, Німеччиною та США є одним з най-
більших виробників цукрового буряка. Наша країна входить до сімки 
найпотужніших у світі виробників рослинної олії, свинини, цукру 
та картоплі. Сотні видатних українців були та залишаються творцями 
світової історії. Художники та науковці, політики та композитори, ак-
тори та письменники — всі вони дають нам можливість за кордоном 
чи в себе вдома з гордістю сказати: «Я — українець!»

Перші в світі

Українці, а саме конструкторське бюро Антонова, розробили 
літак із найбільшою у світі вантажопідйомністю — Ан-225 «Мрія». 
Спочатку він проектувався для транспортування космічних кора-
блів. Наразі «Мрія» виконує комерційні вантажні перевезення.

Україна надзвичайна. 
Неймовірні факти про Україну, 
які мало хто знав
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Автор однієї з перших в світі Конститу-
цій — український політичний і громадський діяч 
Пилип Орлик. 5 квітня 1710 р. його обрали геть-
маном Запорізького війська. У цей же день Пилип 
Орлик оголосив «Конституцію прав і свобод вій-
ська Запорізького». У США Конституцію прийняли 
в 1787 р., у Франції та Польщі — тільки в 1791 р.

Перший рамковий вулик винайдено в Укра-
їні у 1814 р. Петром Прокоповичем. Україна 
в останні роки впевнено зберігає місце в трійці 
світових лідерів з виробництва меду. Виперед-
жаючи країни Європи за обсягами виробництва 
меду в кілька разів, Україна є одночасно першою 
в світі з виробництва меду на душу населен-
ня (1,5 кг).

В Україні найбільші в світі запаси марган-
цевої руди — 2,3 млрд т, або близько 11% від 
усього світового запасу.

Найбільші чоловічі монастирі йменуються 
Лаврами. Статус Лаври мають лише шість мо-

настирів у світі. Три з них знаходяться в Україні. Це Свято-Успен-
ська Києво-Печерська Лавра в Києві, що отримала цей статус ще 
у 1598 р., Свято-Успенська Лавра в м. Почаїв і Святогірська Свято-
Успенська Лавра на Донеччині.

Острозька академія — перший вищий навчальний заклад 
у Східній Європі, найстаріша українська науково-освітня установа. 
У 1576 році князь Острозький Костянтин-Василь заснував слов’яно-
греко-латинську академію в м. Острозі.

Перша гасова лампа винайдена у м. Львові працівниками аптеки 
«Під золотою зіркою» Ігнатієм Лукасевичем та Яном Зехом у 1853 р. 
Того ж року у львівському шпиталі була проведена перша хірургічна 
операція при освітленні гасовою лампою. Згодом гасова лампа була 
представлена на міжнародній виставці в Мюнхені, винахід був від-
значений там спеціальною грамотою.

Пам’ятники відомому українському поетові Тарасу Шевчен-
ку встановлені в 1200 місцях по всьому світові.

Станція метро «Арсенальна» у Києві — найглибша у світі. Вона 
проходить під землею на глибині 105 м. Станцію біля будівлі парламен-
ту побудували в 1960 р., однією з перших. За деякими даними, у ту-
нелях біля «Арсенальної» є таємні схованки для політичної верхівки.

Український духовий інструмент трембіта —найдовший духо-
вий музичний інструмент у світі.

Найдовший тролейбусний маршрут в світі складає 86 км, 
а проходить він у Криму між Сімферополем та Ялтою.

Пилип Орлик



23

ww
w.

co
nv
ict

us
.or

g.u
a

Найкоротша головна вули-
ця серед усіх столиць світу, але 
в той же час одна з найширших 
і найгарніших — Хрещатик у Киє-
ві. Її довжина всього 1225 м.

Найдавніша відома ученим 
мапа, а також найстародавніше 
поселення Homo Sapiens знай-
дені в Україні: у с. Межиріччя 
Рівненської області. Їм близько 
14,5–15 тис. років. Мапу вибито 
на кістці мамонта.

Український «Південмаш» (м. Дні-
пропетровськ) виробляє найбільш 
екологічні ракетоносії у світі. 
За їх допомогою у космос від-
правляють комерційні вантажі 
у рамках міжнародного проекту 
«Морський старт».

Унікальні факти про Україну
Першим вищим навчальним 

закладом в Україні була Ост-
розька колегія, що була заснова-
на у м. Острог князем Костянти-
ном Острозьким у 1576 р. Тоді це 
були єдині вищі навчальні заклади 
у східнослов’янському світі.

Найдовша печера України 
носить назву «Оптимістична» і знаходиться на Поділлі. Це гіпсова 
печера на глибині 20 м протяжністю 216 км. Найдовша гіпсова пе-
чера у світі і друга за протяжністю взагалі, вона поступається лише 
Мамонтовій печері в США.

В Україні, біля містечка Рахів, в оточенні мальовничих Карпат 
знаходиться географічний центр Європи.

Найстарішим деревом в Україні вважається 1300-річний дуб 
в урочищі Юзефін Рівненської області.

Українці зробили найбільший у світі келих для шампанського 
об’ємом в 56,25 л. Як пити шампанське з такого келиха, поки незрозу-
міло, але це ще один офіційний світовий рекорд Гіннесса від українців.

Третій найвідвідуваніший у світі Макдональдс знаходиться 
в Києві біля залізничного вокзалу. Цей заклад незмінно потрапляє 
до п’ятірки найбільш жвавих Макдональдсів світу.

Територією України пролягав один з найбільших історич-
них транспортних шляхів — «шлях із варяг у греки» — система 
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річкових шляхів і волоків між ними завдовжки 
3 тис. км, що пов’язувала північні землі Давньої 
Русі з південними руськими землями та Балтій-
ське море з Чорним. Протягом усієї давньої іс-
торії Україна-Русь виступала мостом між світами 
Східної Європи і Давнім Сходом, Європою анти-
чною, візантійською і латинською.

Україна посідає четверте місце у світі за 
кількістю громадян з вищою освітою. Насе-
лення України належить до найбільш освічених, 
а кількість людей з вищою освітою на душу насе-
лення — вища за середньоєвропейський рівень.

Україна за власною ініціативою, відмовилася 
від третього у світі за величиною арсеналу 
ядерної зброї. У момент проголошення неза-
лежності, на території України було розташо-
вано більше тисячі ядерних боєголовок і ракет, 
третій за величиною ядерний потенціал після Ро-
сії та Америки. Боєголовки і ракети були пере-

дані Росії, бункери були знищені. У відповідь на це Україна отримала 
гроші за роззброєння, а також гарантії безпеки від ядерних держав.

Міжнародний український гімн складається всього з шести 
рядків (чотири у віршах і дві в приспіві). Решта рядків гімну вважа-
ються політично некоректними. (наприклад, «Станемо, браття, в бій 
кривавий від Сяну до Дону» має на увазі, претензії Україні на тери-
торію Росії та Польщі).

Більшість українських слів починаються з літери «п» Найчас-
тіше використовувана буква алфавіту — «о». Букви «ф» і «г» вико-
ристовуються найрідше.

На конкурсі краси мов в Парижі в 1934 році українська мова 
зайняв третє місце після французької та перської за такими крите-
ріями, як фонетика, лексика, фразеологія, структура речень. А за 
мелодійністю українська мова зайняла друге місце, після італійської.

На території України зосереджено 1/4 всіх запасів чорно-
зему на планеті. Чорноземні грунти при правильній обробці дають 
найбільшу кількість врожаю. Під час Другої Світової війни німецькі 
солдати навіть вивозили чорнозем на поїздах.

За кількістю сонячних днів такий курорт як Ялта не поступаєть-
ся Ніцці та іншим середземноморським курортам. Більша частина 
України розташована в межах помірно континентального клімату, 
однак для Південного берега Криму характерний субтропічний 
клімат.

Принципи популярної у світі боротьби айкідо: «Хто діє проти 
мене — той діє проти Бога» базуються на внутрішньому девізі ко-
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заків-характерників, що були представниками 
Запорізької Січі: «Коли супротивник тільки вирі-
шив на мене напасти, він вже переможений».

До майже повного руйнування у 1240 році 
монголо-татарами Київ був одним з найбіль-
ших міст Європи, в п’ятдесят разів більшим 
за Лондон, в десять — за Париж. Досяг свого 
розквіту за Ярослава Мудрого (1010–1054 н.е.), 
який поріднився з королівськими родинами 
Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Його на-
селення складало близько 50 000 жителів. Щоб 
знову досягти таких демографічних показників, 
знадобилося близько 600 років. Цілком можли-
во, якби не тодішнє руйнування, Київ міг бути 
фактично найрозвинутішим та найбільшим міс-
том Європи довгі роки.

Цікаві історії / особистості.
Пабло Пікассо був у захопленні від робіт 

української художниці Катерини Білокур 
(1900–1961). Коли в 1954 р. він побачив її ро-
боти на виставці, то сказав, що вони геніальні і порівняв Катерину 
Білокур з відомою всьому світові художницею Серафін Луіс.

Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень — це «Щед-
рик», народна пісня, записана українським композитором Мико-
лою Леонтовичем. Світ знає її як Carol of the Bells або Ring Christmas 
Bells. На You tube різні виконання «Щедрика» набирають мільйони 
переглядів.

Під час англо-бурської вій ни (Південна Африка) в 1899–1902 рр. 
командир одного з загонів бурів, українець Юрій Будяк, врятував 
від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом 
останній допоміг Будяку вступити до Оксфордського університету. 
В 1917 р. Юрій працював в уряді Української Народної Республіки. 
В 1943 р. Юрій Будяк помер в радянському концтаборі. Англійсько-
го журналіста звали Вінстон Черчилль.

На момент проголошення незалежності в Україні налічувалося 
19,4 млн свиней. Сьогодні їх удвічі менше — 8,3 млн. Не дивлячись 
на репутацію салоїда, середньостатистичний українець з’їдає всього 
18 кг свинини на рік. Це втричі менше, ніж звичайний німець.

В Україні поблизу Нікополя, на косі біля р. Лапінки, на одному 
з рукавів Дніпра можна побачити, а точніше почути явище, що рідко 
зустрічається у світі, — співучі піски. «Спів» цих, мабуть, найдивні-
ших пісків чути після дощу, коли верхній шар злипається і утворює 
крихку кірку. Крокуючи нею, можна почути звуки, подібні до свисту 

Катерина Білокур
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повітря, випущеного з автомобіль-
ної камери.

В містечку Бердичів (Житомир-
ська область) в костелі Святої Вар-
вари 14 березня 1850 р. місцева 
красуня Евеліна Ганська була 
повінчана з Оноре де Бальза-
ком. У цьому ж містечку тривалий 
час жив Фредерік Шопен, який 
крім написання музики також ке-
рував роботами з реставрації там-
тешнього органу.

Можна було б зібрати словник 
українських прізвищ, спотво-
рених у ході русифікації росій-
ськими чиновниками. Так, укра-
їнський рід Чехів у ХІХ столітті став 
чомусь Чеховими. Дід А. Чехова 
ще був Чехом. Сам А. Чехов пи-
сав, що дід його — українець. До-
сить кумедно Дейнеки перетвори-
лись на Денікіних. Козаки Розуми 
стали Розумовськими, Чайки ста-
ють Чайковськими. Дід Петра 
Чайковського, великого компо-
зитора — Петро Чайка — закін-
чив Києво-Могилянську Академію 
і його як медика російський уряд 
відрядив штаб-лікарем у Вятку. 

Ймовірно, українська атмосфера в родині Чайковських зберегла-
ся набагато краще, ніж у Чехових, бо з 24-річного віку майбутній 
композитор майже щороку по кілька місяців жив в Україні, де напи-
сав понад 30 творів, серед яких — опери «Коваль Вакула» («Чере-
вички»), «Мазепа», пісня-романс «Садок вишневий коло хати», дует 
«На вгороді коло броду» на слова Т. Шевченка. В жорстокі часи на-
ступу імперії на українську мову він домагався постановки «Тараса 
Бульби» М. Лисенка, використав у своїх творах багато українських 
народних пісень.

Серед тих, хто відцурався свого народу, — відомий пись-
менник, українець за походженням… Федір Достоєвський. Рід 
Достоєвських походив з села Достоєва біля Пінська (українсько-бі-
лоруське порубіжжя). Один з Достоєвських стає ієромонахом Киє-
во-Печерської Лаври і в 1647 році бере участь у виборах чергового 
митрополита. Цікаво, що серед Достоєвських, які жили на Поділлі, 

Роботи Катерини Білокур
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найбільше було представників духовного звання. 
Андрій Достоєвський був священником україн-
ської уніатської церкви. Він був дідом письмен-
ника Ф. Достоєвського. Син Андрія посварився 
з батьком і братом і подався в Москву. Звали 
його Михайлом, і як спомин про родину й Украї-
ну він узяв із собою, зберіг і передав своїм синам 
власні українські поезії. Донька великого пись-
менника згадує: «…поетичні здібності були вже 
в українській родині мого батька, а не були дані 
щойно через мою матір-москвичку, як припуска-
ють літературні приятелі Достоєвського». Шкода, 
що Ф. Достоєвський не став в обороні України.

Цього в принципі не можна сказати про 
В. Маяковського. Поет гостро критикував 
росіян: «Товаришу москаль, на Україну жар-
тів не скаль». А ще нагадував, що росіяни з істо-
рії України знають лише Шевченка, Тараса Буль-
бу, борщ і сало («Знань у росіянина не глибока 
товщ»). Зате дуже полюбляє такий «брат» «дурни-
цю зморозить, викладе весь вантаж розумовий: візьме й розповість 
зо двоє курйозів — анекдотів української мови» (цитуємо, до речі, 
в перекладі Л. Первомайського). «Вивчіть цю мову!» — звертається 
поет до… чи не глухих? До речі, він про себе писав: «Я з діда — ко-
зак, з другого — січовик». Дослідники вказують, що українські роди 
Маяковських пішли, ймовірно, від тих козаків, які стояли на сторожі 
на курганах, при маяках, що підпалювались у разі татарських нападів.

На жаль, й українці Ріпи перетворилися на Рєпіних. Хоч 
Ілля Рєпін, який народився на Харківщині, все ж зберіг своє від-
чуття належності до українців й малював себе у вигляді козака, що 
спирається на гармату. «Час вже подумати про український стиль 
у мистецтві», — відзначав митець. А проте він не лише говорив, 
а й створив чимало творів на українську тематику, приміром, «За-
порожці пишуть листа турецькому султану» — він намалював два 
варіанти цієї картини.

У 1931 році в СРСР українців було більше, ніж росіян. За шість 
років зникло 55 мільйонів.

Така цифра вказана у книзі «На велікой стройкє», виданій 
1931 року в Ленінграді. Такі ж дані подані у першій радянській ен-
циклопедії 1926 року. Ні цієї енциклопедії, ні книги немає в жодній 
бібліотеці в Україні. Вдалося відшукати «На великой стройке» у Мо-
скві. Нам надіслали копії, на яких добре видно цифри 81 мільйон. 
Слід зазначити, що сюди не ввійшли українці Галичини, яка пере-

Федір Достоєвський
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бувала у складі Польщі. Вже наступний пере-
пис населення 1937 року вказує, що українців 
в СРСР є 26 мільйонів.

— Куди поділися всі інші? Знаючи такі 
цифри, ще жахливішими постають репресії 
1930-х років.

Олешківська пустеля. Одна з найбільших 
пустель Європи знаходиться саме в Україні.

Олешківські піски складаються із безмежних 
барханів (тутешні мешканці називають їх «кучу-
гурами») висотою близько 5 м з негустою рос-
линністю. Знаходяться ці піски у Цюрупінському 
районі (стара назва Цюрупінська — Олешки), за 
30 км на схід від м. Херсон. Дніпровські піски іс-
нували здавна, але Олешківська пустеля у ниніш-
ньому своєму вигляді з’явилася порівняно нещо-
давно: через випасання величезних отар овець 
у ХІХ ст., які знищили траву, звільнилися піски, а ві-
трова ерозія дала їм можливість розширюватися.

Олешківські піски за температурним режи-
мом та кількістю опадів можна швидше віднести до напівпустель. 
Влітку пісок нагрівається до 70 градусів. Трапляються тут піщані бурі.

В пустелі на глибині 300–400 м існує прісне підземне озеро 
з дуже смачною водою. Проте науковці дослідили, що масштабно 
добувати звідси воду не можна, оскільки рівень води знизиться, 
і ліси, які насаджені довкола пустелі, не зможуть стримувати піски. 
До найближчого населеного пункту — близько 7 км.

Раніше в Олешківських пісках знаходився військовий полігон, на 
якому відпрацьовували бомбування льотчики з країн Варшавського 
договору. У зв’язку з цим було обмежено наукове дослідження ре-
гіону. І зараз у пісках знаходиться значна кількість снарядів, що не 
розірвалися.

Музика душі. Українські народні пісні спонукали багатьох ком-
позиторів до написання світових музичних шедеврів

В основі композиції Summertime — арії, яку написав Джордж 
Гершвін у 1935 р. для опери «Поргі та Бесс», однієї з найвідоміших 
пісень у світі — лежить українська колискова «Ой, ходить сон коло 
вікон». Цю композицію Гершвін почув у Нью-Йорку у виконанні 
Українського Національного Хору під керівництвом Олександра 
Кошица. Почув — і написав одне з найгеніальніших і найвідоміших 
джазових творінь. З моменту написання композиції її виконали без-
ліч виконавців, але найвідомішим лишається Summertime у вико-

Ілля Рєпін
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нанні Луї Армстронга, Елли Фіц-
джеральд, а також Чарлі Паркера.

Найкрутіший українець. Укра-
їнського пауерліфтера Дмитра Ха-
ладжі внесено до Книги рекордів 
Гіннесса, як автора більш ніж двох 
десятків рекордів.

2005 р. — дворазовий рекор-
дсмен книги рекордів Гіннесса: 
1 — «Камінь Бібона» (підняв мі-
зинцем однієї руки камінь вагою 
152 кг); 2 — «Чортова кузня» (по-
клав на груди 3 бетонних блоки 
вагою 700 кг, які були розбиті ку-
валдами, лежачи на цвяхах).

2005 р. — рекордсмен книги 
рекордів Росії (підйом лівою ру-
кою вгору двох гирь вагою 122 кг; 
забивання цвяхів у дошку товщи-
ною 4 см голою рукою на час — 
15 цвяхів за 1 хвилину).

2006 р. — рекордсмен книги 
рекордів України та Росії («Хрест»: 
утримання на витягнутих в сторо-
ни руках гирь вагою по 64 кг про-
тягом 4 секунд — так званий «тест 
Піддубного»).

2006 р. — встановлено 7 світо-
вих рекордів на Всесвітньому гирьовому марафоні в Мінську («Хрест 
Гокеншміта» — 7 раз порушено на мізинця з гирями по 32 кг; «Хрест 
Гокеншміта» — 1 раз порушено на мізинця з гирями по 48 кг; жим 
правою рукою двох гирь загальною вагою 92 кг, 8 повторень; жим 
двома руками чотирьох гир загальною вагою 112 кг, 15 повторень; 
підйом однією рукою ваги 110 кг вгору і жим другою — 48 кг; жон-
глювання 80-кілограмовою гирею на 5 кидків; поштовх на мізинці 
однієї правої руки людини вагою 110 кг на 20 повторень).

2006 р. — 2 рекорди для книги рекордів України: кидок на шию 
штанги вагою 150 кг (одне повторення) і штанги в 50 кг на 51 по-
вторення.

2006 р. — 3 рекорди для книги рекордів України: 1) згинання 
арматурного прута діаметром 23 мм і довжиною 120 см зубами, 
2) забивання голою рукою 5-ти цвяхів у дошку діаметром 4 см через 
лист бляхи 0,7 мм, 3) поштовх лівою рукою двох людей загальним 
вагою 147 кг, 3 повторення.
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2007 р. — рекорд Книги ре-
кордів України — підняв трубу ва-
гою 860 кг, а через 10 хвилин — 
ще одну, 1022-кілограмову. Тим 
самим він побив 300-літній світо-
вий рекорд британця Томмі Тофіа-
на, який підняв три бочки з водою 
загальною вагою 800 кг.

Троянда у волосі. Волосина 
просвердлена по довжині та від-
полірована зверху і всередині до 
прозорості. У середину волоси-
ни вставлено виготовлену гілочку 
троянди, товщина якої 0,05 мм.

Українець Микола Сядристий 
хоч і не шульга, але підкував блоху 
та зробив ще величезну кількість 
неймовірних витворів мистецтва. 
Творчість цього майстра затверди-
ла у світі появу нового поняття — 
«мікромініатюра», якого раніше не 
було ні в енциклопедіях, ні у слов-
никах. Мистецтво Миколи Ся-
дристого обійшло всі континенти, 
залишаючи незабутнє враження 
серед глядачів різних країн світу. 
Найбільш повно його твори пред-
ставлені в Московському політех-

нічному музеї, у постійній експозиції мікромініатюр в Києво-Печер-
ському заповіднику і в Музеї мікромініатюр в Князівстві Андорра.

Чудо світу. У Чорному морі виявили єдину в світі підводну річку.
Британські вчені знайшли на дні Чорного моря єдину в світовому 

океані підводну річку. Це відкриття зробили вчені з університету ан-
глійського м. Лідс, які проводили тут наукові дослідження. З’ясувалося, 
що довжина річки становить 37 морських миль, ширина — більше 
півмилі, а швидкість течії води — 4 милі на годину (близько 7,5 км/г). 
Було також відзначено, що річка переносить колосальні обсяги води — 
22 тис. кубічних метрів на секунду. Якщо б ця річка перебувала на 
суші, то, посідала б шосте місце в світі за цим показником. Водний 
потік утворений проникненням через протоку Босфор більш солоної 
води Мармурового моря в менш солоне середовище Чорного моря. 
Таким чином, вода в річці відрізняється високою концентрацією солі.

Джерело: 
http://vsviti.com.ua/2013/09/ukrajina-nadzvychajna/
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П родовжуючи тему України, хочеться познайомити Вас із 
надзвичайно талановитою та сильною українською поете-
сою — Лесею Українкою. Ця жінка була надзвичайно 

сильною, але сильною не фізично, а словом та духом.

Конвалія

Росла в гаю конвалія 
Під дубом високим, 
Захищалась від негоди 
Під віттям широким. 
Та недовго навтішалась 
Конвалія біла, – 
І їй рука чоловіча 
Віку вкоротила. 
Ой понесли конвалію 
У високу залу, 
Понесла її з собою 
Панночка до балу. 
Ой на балі веселая 
Музиченька грає, 
Конвалії та музика 
Бідне серце крає. 
То ж панночка в веселому 
Вальсі закрутилась, 
А в конвалії головка 
Пов’яла, схилилась. 
Промовила конвалія: 
«Прощай, гаю милий! 
І ти, дубе мій високий, 
Друже мій єдиний!» 
Та й замовкла. Байдужою 
Панночка рукою 
Тую квіточку зів’ялу 
Кинула додолу. 

Поезія
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Може, й тобі, моя панно, 
Колись доведеться 
Згадать тую конвалію, 
Як щастя минеться. 
Недовго й ти, моя панно, 
Будеш утішатись 
Та по балах у веселих 
Таночках звиватись. 
Може, колись оцей милий, 
Що так любить дуже, 
Тебе, квіточку зів’ялу, 
Залишить байдуже!..

[Волинь, 30.10.1884]

Колискова. Arpeggio

Місяць яснесенький 
Промінь тихесенький 
Кинув до нас. 
Спи ж ти, малесенький, 
Пізній бо час. 
Спи без завадоньки! 
Жодної зрадоньки 
Ти ще не знав, 
Ані розрадоньки 
В серці не мав. 
Любо ти спатимеш, 
Поки не знатимеш, 
Що то печаль; 
Хутко прийматимеш 
Лихо та жаль. 
Туга даремная!.. 
Доля таємная 
Тебе чека; 
Ясна чи темная? 
Хто зна яка! 
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Туга даремная!.. 
Доля таємная 
Тебе чека; 
Ясна чи темная? 
Хто зна яка! 
Тяжка годинонько! 
Гірка хвилинонько! 
Лихо не спить… 
Леле, дитинонько! 
Жить — сльози лить. 
Сором хилитися, 
Долі коритися! 
Час твій прийде 
З долею битися, — 
Сон пропаде… 
Місяць яснесенький 
Промінь тихесенький 
Кинув до нас… 
Спи ж ти, малесенький, 
Поки є час!

Сон

Був сон мені колись: богиню ясну 
Фантазії вбачали мої очі, 
І друга любого подобу красну 
Богиня прийняла тієї ночі. 
Той самий вираз і усмішка мила, 
Той самий погляд довгий, розумливий, 
На плечах лиш барвисті мала крила, 
Вінець над чолом з лавру святобливий. 
Вона іде! Непереможна сила 
Мене примушує за нею простувати 
По темних, тісних хідниках. Вступила 
Вона в якісь таємнії палати. 
Чи то свята будова, чи темниця? 
Високеє і темнеє склепіння, 
Одно віконце вузьке, мов стрільниця, — 
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Крізь нього сиплеться бліде проміння 
І падає на стіну; височенний 
Орган стоїть там, наче скеля дика, 
Де був прикований Титан страшенний, 
Що забажав освіти чоловіка. 
Спинилася богиня, і за руку 
Взяла мене, і словом говорила: 
«Вважай і пам’ятай мої слова й науку: 
То світовий орган, і доля так судила, 
Що тільки раз він має гук подати, 
Страшний той гук, потужний і величний, 
По всіх країнах має залунати 
І перекинути світовий стрій одвічний. 
Страшне повстане скрізь землі рушення. 
І в громом упадуть міцні будови. 
Великий буде жах, велике й визволення! 
Тоді спадуть всесвітнії окови. 
І правда лавром чоло уквітчає. 
І згине зло, укриване віками. 
В честь волі нової хвалу співець заграє 
На вільних струнах вільними руками. 
Тож слухай: ти орган порушить можеш 
Не дужою, та смілою рукою, 
Всесвітнє зло тим гуком переможеш, 
Здобудеш для землі і щастя, і спокою. 
Та знай: твоє життя так миттю згасне, 
Як блискавка, що перед громом свіне: 
Не для тебе те світло правди ясне, 
Що світ осяє, ні! життя твоє загине! 
І вільні струни славити не будуть 
Ні твого ймення, ані твого діла, 
Щасливії нещасную забудуть, 
Не буде вкрита лаврами могила!» 
Промовила і зникла. В самотині 
Я зостаюся розважать-гадати, 
Як визволить той гук, що замкнутий в скелині, 
Що має гучно в світі залунати? 
Тут наступила чорна тьма без сонця, 
Я в розпачі ламаю руки, плачу, 
Богиню кличу… Коли се з віконця 
Я бачу світло, ясний промінь бачу! 
Той промінь думки просвітив бездольні,
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Ще хвиля — й світ весь затремтять від гуку, — 
Зрадіють всі невільники бездольні… 
Та що це нагле затримало руку? 
Ох, я ж загинуть маю!.. І від страху 
Від жалю розум наче хмари вкрили. 
Як тяжко! Мов серце извне жаху: 
Умру без слави, навіть без могили!.. 
І я стою, неначе скам’яніла. 
Знебула думка вже не розважає… 
Що се? немовби пісня забриніла 
Здалека, мовби цілий хор ридає. 
Глибока, тиха, нерозважна туга 
Вникає в серце, каменем лягає; 
Ридає хор, мов дикий вітер з луга, 
А темрява склепіння застилає. 
З віконця ледве-ледве блисне промінь; 
Ті хмари темні давлять мою душу, 
А серце палять, мов жерущий пломінь. 
Ні, гук страшний я видобути мушу! 
Хай я загину, та хай сяє мило 
Над людьми сонцем правда і надія! 
Зважливо простягаю руку, сміло — 
І прокидаюсь… Так! то сон був… мрія!
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В нашей команде есть много сотрудников. Одни из них рабо-
тают давно, а другие только «пришли». Одни могут расска-
зать все о нас, а другие только недавно смогли увидеть все. 

В конце прошлого года к нашей команде присоединился человек, 
который ничего не знал о «Доме на полпути», и только в конце дека-
бря ему придоставилась возможность увидеть все своими глазами. 
Он с радостью поделился своими впечатлениями.

«Я знаю наверняка лишь одно: если бы люди сильнее любили друг 
друга, наша жизнь стала бы значительно лучше». Эти слова когда-то 
сказала великая мать Тереза, и именно их глубокий смысл я смог 
понять буквально недавно и этим хочу поделиться с вами.

Наверное, лучше начну с самого начала.
Так уж сложилось, что люди, которые побывали в местах лишения 

свободы по вине или без вины, вызывают у нас, простых обыва-
телей, некое опасение. В нашем сознании настолько сформирова-
лось четкое ощущение исходящей от этих людей опасности, что нам 
проще обойти стороной, не вникая в их проблемы. И у меня до 
поездки, о которой дальше пойдет речь, было предвзятое отноше-
ние к таким людям. Эта поездка сломала во мне все стереотипы. 
Я настолько проникся добром, искренностью этих людей, что теперь 
меня переполняет желание рассказать как можно больше о них.

Началось все с того, что мне предложили посетить двухдневный 
семинар в Харькове в так называемом «Доме на полпути», в кото-
ром проходят адаптацию бывшие женщины-заключенные. Дорога 
выдалась не из легких, да и сама мысль, что мне придется общать-
ся с женщинами, которые только недавно покинули места лишения 
свободы, не вызывала особой радости. Из Харькова мы добирались 
на автобусе в пгт. Краснопавловка: именно там находится этот Дом. 
Спустя два часа мы добрались к месту назначения. Сама Краснопав-
ловка — натуральная деревня с частными кирпичными домиками, 
среди которых несколько 5-этажек. Я уже мысленно приготовился 
к мрачной обстановке в самом доме адаптации. Признаюсь, в го-
лове у меня складывался пазл, что это своего рода продолжение 
тюрьмы, но с более мягким режимом.

«Дом на полпути» 
моими глазами
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Но тут все изменилось. Перед 
нами открылось ухоженное краси-
вое большое здание. Нас встречали 
приветливые женщины с караваем 
в руках, который они испекли спе-
циально к нашему приезду. Такой 
сюрприз меня приятно удивил. 
Повторюсь, я ожидал увидеть сов-
сем другое, и мое пессимистиче-
ское представление сразу начало 
меняться. Просторные, светлые 
комнаты, уютная мебель, специ-
ально выделенные комфортные 
места для работы и отдыха. Таких 
условий нет даже во многих част-
ных домах. От такой домашней 
обстановки зависит многое. Ведь недаром поговорка гласит: «Дома 
и стены лечат». И действительно, наблюдая со стороны за женщина-
ми, мы видели, что ведут они себя, как дома.

Одна из участниц программы в разговоре со мной призна-
лась, что «Дом на полпути» — первый настоящий дом в ее жизни. 
До того, как она попала сюда, ей пришлось многое пережить: ски-
тание, воровство, наркотики, непонимание людей привели к тюрь-
ме. Отбывая срок, не могла представить, что ей делать дальше, куда 
идти после освобождения, ничего не умея и не имея. Случайно 
оказавшись в «Доме на полпути», который она называет теперь 
родным, уже через 5 месяцев у нее появилась уверенность в себе. 
Девушка научилась готовить, шить, работать и даже стала посещать 
местный театральный кружок. Конечно, все далось не сразу. Апа-
тию и страх помогли преодолеть квалифицированные психологи, 
работающие в «Доме».

Мне даже посчастливилось увидеть ее выступление вместе с дру-
гими участницами программы реинтеграции на презентации теа-
трализованного представления. Тематика спектакля — проблемы, 
с которыми сталкиваются женщины после выхода из исправитель-
ных учреждений. Одна из ключевых проблем — невостребован-
ность. Трудно стать равной среди других членов общества, кото-
рые смотрят на бывших заключенных, как на «иных». Именно для 
того, чтобы решить эти трудные вопросы, адаптировать женщин 
к нормальной жизни, взять ответственность за их дальнейшую судь-
бу, вернуть их к полноценной жизни, и была создана программа 
«Дом на полпути».

Вместе со мной за выступлением наблюдали и представители ис-
правительных учреждений и Пенитенциарной службы Украины, ко-

Встреча гостей жителями Дома



38

«д
ом

 н
а 

по
лп
ут

и»
 м

ои
ми

 г
ла
за
ми

торые прибыли на этот семинар, чтобы воочию 
посмотреть, как работает программа адаптации, 
понять ее важность и пообщаться с участницами 
в неформальной обстановке, «без решеток».

Хочу заметить, что сами участницы програм-
мы поначалу немного стеснялись и вели себя 
скованно, ведь к ним не часто заглядывают та-
кие гости. Но потом, немного разговорившись, 
поделились своими достижениями за прожи-
тый здесь период. Так за кружкой чая в беседе 
с участницей программы реинтеграции я узнал, 
что визит представителей колонии, в которых 
они когда-то отбывали срок, очень важен для 
всех женщин. По ее словам, общение с бывши-
ми «воспитателями» в новом качестве — в каче-
стве абсолютно свободных людей, без решеток, 
барьеров и комплексов — позволили им взгля-
нуть на них по-иному. Теперь они общались на 
равных, пропала свойственная им прежде ско-
ванность. А осознание того, что женщины сво-
бодны и «чисты» перед законом — воодушевила 
их еще больше. Это я и сам почувствовал в их 

Выступление участниц программы 

перед гостями Дома

Все вместе: частницы программы и работники пенитенциарных учреждений
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дружелюбном настрое и сверкающей надежде в глазах. Да и сама 
атмосфера Дома настолько семейная и пропитана добром и уваже-
нием друг к другу, что все мои стереотипы отношения к людям из 
мест лишения свободы поломались в один момент.

Любовь к ближнему, добро и понимание — вот ключевые цен-
ности программы адаптации в «Доме на полпути». Специалисты, ра-
ботающие в Доме, настолько проникаются проблемами своих подо-
печных, что возникает ощущение, что весь «Дом» — это огромная 
и дружная семья со своими правилами и интересами, заботящаяся 
о благополучном будущем участниц.

Мне стало интересно, как можно женщине, оказавшейся в тюрь-
ме, после освобождения стать частью это дружной семьи. Что нуж-
но сделать и сколько заплатить?

Оказывается, все довольно просто и совсем бесплатно! Нужно 
только подать заявку на участие в этом проекте заранее, пока еще 
находишься в стенах исправительного учреждения, и тогда после ос-
вобождения тебя с радостью встретят в «Доме».

Сами представители исправительных учреждений и Пенитенци-
арной службы Украины настолько прониклись дружественной ат-
мосферой дома, что покидая его стены, честно пообещали со своей 
стороны всячески способствовать развитию этого проекта, инфор-
мировать будущих участниц обо всех преимуществах адаптации 
в «Доме на полпути», а также следить за их успехами.

Радует, что теперь каждая женщина, изъявив желание стать участ-
ницей программы «Дома», сможет узнать у руководства исправи-
тельно-трудового учреждения их мнение относительно увиденного. 
И поверьте, они смогут их удивить.

Алексей Баштовой
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