Найдревніша ікона України
і сьогодні творить дива в Луцьку
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Оксана Баюл
не вийшла
на відкриття
золотої для себе
Олімпіади, бо...
не мала грошей
на штани
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l НА ПЕРШИХ РОЛЯХ

Як ми з Петром Порошенком
музику слухали
У колажі використано фото зі сторінки Президента України у Facebook.

Зізнайтеся, всім цікаво,
якими є у побуті відомі
і впливові люди. Що вони
читають, яку музику
люблять, про що говорять
за родинною вечерею?
Нещодавно завісу своїх
уподобань привідкрив
Петро Порошенко,
назвавши в одній із
соціальних мереж пісні
вітчизняних виконавців,
які були його улюбленими
у 2017-му. Зі знанням
справи наголосив, що
«наша музика цього
року зробила значний
прорив, з’явилося багато
сучасного та цікавого. Але
найголовніший підсумок
— українці хочуть
слухати пісні рідною
мовою». Заінтригувало:
а чи вразить мене
те, що сподобалося
главі держави? Отож,
вперед президентським
музичним рейтингом!

Йдеться про електронний гурт

«ONUKA» з англомовною композицією «Vsesvit». «Ну шо,

Інна ПІЛЮК

кщо оприлюднений список починається із найкращої, на думку Петра
Олексійовича, пісні, то і я почала
би його теж із «Тихо прийшов,
тихо пішов, або Пісня спеціального значення» рок-гурту
«Riffmaster». Забігаючи наперед, скажу, що з усіх перелічених
далі композицій саме ця опинилася на вершині і мого
особис т о г о

ціально відзнятого військовим
телебаченням кліпу вона є прекрасною. Але відео додало ще
більше щему. Глядачі у коментарях діляться тим, що впізнали
серед героїв у кадрах багатьох
своїх знайомих, які воюють
у спецпідрозділах Збройних сил,
хоча, як ідеться у тексті, «закодовані в нас імена, і обличчя ховає «тінь». Ми таємно кладем
за країну життя, не вагаючись,
без сумніву». Справжня пісня зі
справжніми героями — такі не
загубляться серед банальних
текстів про «страждання-зітхання».
А от наступний вибір пана
Президента здивував. Подумалося, що тут, ймовірно, зіграла
роль популярність гурту, і Петро
Олексійович як людина компетентна не міг про неї не чути. Тим
паче, саме цей колектив став відкриттям на Євробаченні, яке минулого року відбувалося у Києві.

Я

А Президент ще той меломан! Усі музичні новинки, які на слуху, знайомі і йому.

“

Вона з перших секунд надовго засіла у голові, і її
легко можна було наспівати навіть через кілька
днів. Запам’яталися і слова, і мелодія. Мабуть, саме
такими і мають бути справжні чоловічі пісні.

рейтингу. Вона з перших секунд
надовго засіла у голові, і її легко
можна було наспівати навіть через кілька днів. Запам’яталися
і слова, і мелодія. Мабуть, саме
такими і мають бути справжні
чоловічі пісні. Навіть без спе-

панство, це світовий рівень, з чим
я нас всіх і вітаю. І хай поки що ця
музика ще не ллється з подіуму на
Madison Square, з кожною новою
піснею посилюється відчуття, що
все ще попереду. Ви заслуговуєте
на світові турне рівня Мадонни,
Леді Гаги», — це слова не Президента, а глядачів кліпу в інтернеті,
але, вочевидь, він начуваний про
популярність гурту і намагається
теж бути «в темі». Відверто — дивний вибір, але на те він і називається особистим уподобанням.

Закінчення на с. 5

Скандал навколо фільму «Кіборги»
Режисер Ахтем Сеїтаблаєв сказав, що не подасть руки письменнику Сергію Лойку
Режи

с. 12
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l ПУЛЬС ТИЖНЯ

Чому крім «Кобзаря»
у кожного мають
бути «Тореадори
з Васюківки»

Чи відважиться Ізраїль
визнат Голодомор
визнати
геноцидом?
геноц

Відповідний законопроект уже підготовлено
Автор документа
до
— депутат кнесету Акрам
Хасон. Його помічники пояснили, що ідея виникла у Хас
Хасона після відвідин в Україні Музею
Голодомору, який справив на нього глибоке
Голодомору
враження.
вражен
Тим
Ти часом проти такої ініціативи різко виступила
в
— ясна ж річ — Москва.
Зокрема, заступник російського посла
Зокр
Тель-Авіві Леонід Фролов назвав це
в Те
«поганим, неправильним кроком». За«по
значимо, що це вже друга спроба подазна
ти подібний законопроект до кнесету.
У попередній раз законопроект про
визнання Голодомору актом геноциви
ду зняли з розгляду, бо не було необхідної підтримки серед депутатів.
хід

Найрезонансніші події в житті країни та світу
очима наших журналістів

Наливайченко: Яроша мали вбити на Майдані
Під час допиту у справі
про державну зраду експрезидента Януковича
в Оболонському суді Києва
7 лютого екс-глава СБУ
заявив, що бачив російських
спецпризначенців у нашій
столиці у 2014 році і бачив,
як на російські шеврони
одягали українську
спецформу
Валентин Наливайченко також додав, що має докази, що «не
просто так приїжджали і офіцери збройних сил РФ і ФСБ Росії
в Україну і в Київ у січні та лютому
2014 року, і в грудні 2013 року».
«Один із генералів, керівників СБУ
часів Януковича возив по Києву
Суркова — це російський громадянин, помічник президента Росії»,
— розповів Наливайченко.
Екс-глава СБУ також додав, що
снайпери мали портрети людей,
яких треба знищити. «…Були роз-

Вчителі з Європи назвали
найкращу книгу України
Це — «Тореадори
з Васюківки» Всеволода
Нестайка

дані портрети на знищення — я називаю таких громадян. Дмитро
Ярош. Підтверджую, був такий портрет у снайперів. Щодо інших — хай

Розстрілюють путінські
безпілотники,
як у тирі
На початку лютого український підрозділ ППО збив
четвертий за останні півтора місяця російський «Орлан-10»
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО. Раніше безпілотні
літальні апарати російського виробництва були збиті на Донбасі
28 грудня 2017 року, 11 і 14 січня. Тобто, з 9 «Орланів», знищених
під час російсько-української війни, 4 — лише за останні півтора
місяця. Це означає, що наші воїни нарешті знайшли спосіб ефективно протидіяти ворожим безпілотникам. Як відомо, велика кількість цієї техніки в окупантів на початку агресії давала їм серйозну
перевагу у боях.

У США викрили
міжнародну мережу
кіберзлочинців, засновану
«бравим козаком»
Банда на чолі зі Святославом Бондаренком
ндаренком
лектронних
добиралася до банківських та електронних
рахунків
За час існування угруповання злочинці
лочинці
завдали своїми діями збитків на понад
онад
530 мільйонів доларів! Наразі слідчі
дчі
вважають причетними до угруповання
ня
36 осіб, 13 із них уже під вартою. Арешшти проводилися в США, Австралії, Ве-ликій Британії, Франції, Італії, Косові,,
Сербії та Албанії.

озвучує Генпрокуратура під час обвинувачення, я сподіваюсь, що цей
судовий процес буде», — підсумував Наливайченко.

l ПРЯМА МОВА
Олександр ПАСХАВЕР,
економіст, про те, скільки
Україні треба часу,
щоб стати розвиненою
державою:

«

Після приходу постмайданної
влади пройшло три з половиною
роки. А наше населення просто нажахане: як за такий «гігантський» термін нічого не змінилося? Так от, я хочу
нагадати, що Сингапуру, де був авторитарний правитель, чесний, енергійний та освічений, — знадобилося
кілька десятиліть, щоб
домогтися успіху. Для
будь-яких соціальних змін три роки
— це просто ніщо.
А ось 30 років — уже
питання для обговорення…

»

Так високо оцінили твір європейські вчителі, які створили
мапу найпопулярніших дитячих
книжок Європи. До проекту долучилися педагоги з Болгарії,
Польщі, Португалії, Іспанії, Чехії,
Греції та Литви. У Великій Британії найкращою книгою вчителі
обрали «Гаррі Поттера і філософський камінь». Францію на
мапі репрезентує «Маленький
принц», Швецію — «Пеппі Довга
Панчоха», Італію — казка «Піноккіо», Росію — «Казка про царя
Салтана» Олександра Пушкіна.

Олена Підгрушна —
наш прапороносець
Вчора вранці в південнокорейському Пхьончхані
почалися змагання з керлінгу в міксті у рамках Зимових
Олімпійських ігор
Сама
ма ж церемонія відкриття Олімпіади-2018
18 відбудеться сьогодні, 9 лютого.
Прапор
ор України нестиме капітан жіночої
збірної
ої України з біатлону Олена Підгрушна. Олімпійська
імпійська чемпіонка-2014 в естафеті
не злякалася
якалася неприємної традиції, котра
склалася
ася в нашій команді:
спортсмен,
смен, який несе стяг,
не здобував
добував медалі.
Сподіваємось,
ваємось, Олена її розчаклує.
озчаклує.

Викликав поліцію,, щоб
щ вона забрала…
іграшкового тигра
ра
Фермер із шотландського міста
Абердиншир Брюс Грабб побачив
у корівнику величезного хижака
та викликав поліцію
«Штурмувати» плюшеву іграшку приїїхало декілька патрулів та озброєний загін.
Грабб злякався, що хижак нападе на вагітних корів. Перший поліцейський, який відреагував на виклик, бояв-

ся виходити
виход
з машини, бо теж думав, що звір
спра
справжній.
Правоохоронці зателефонували
до місцевого зоопарку, щоб дізнатися,
чи не тікав від них тигр? Щось не те фермер
ме та поліцейські запідозрили лиш через
45 хвилин
хв
операції — їх збентежило, що увесь
й час тигр не рухався. Поліцейські записали інцидент як
цей
«помилковий виклик з добрими намірами» та забрали «хижака» з собою. А от хто його приніс, ще треба з’ясувати.

«ЦІКАВА

www.volyn.com.ua

Газета НА ВИХІДНІ»

9 лютого 2018 П’ятниця| ¹6(10)

3

l ДІВЧИНА З ЛЕГЕНДИ

l Я ТАК ДУМАЮ!

Тренерша — Оксані Баюл:
«Дурепо, ти чого ревеш?!
Г**но — воно ж до золота!»

«Путін мусить знищити
Україну в тому вигляді,
в якому вона існує зараз»

Вже сьогодні — 9 лютого — у південнокорейському Пхьончхані відкриваються ХХІІІ Зимові
Олімпійські ігри. Для незалежної України це буде сьома «біла Олімпіада». Ми маємо досвід
Нагано1998, Солт-Лейк-Сіті-2002, Турина-2006, Ванкувера-2010, Сочі-2014… Але спочатку
був Ліллегаммер-1994. І перша нагорода українців (не лише на зимових, а й загалом на
Олімпійських іграх!), здобута ними під синьо-жовтим прапором, — «бронза» біатлоністки
Валентини Цербе! А трохи згодом — «золото» 16-річної Оксани Баюл! Саме тоді увесь світ
почув «Ще не вмерла…», а до багатьох з нас прийшло усвідомлення: пишатися можна
не лише славним минулим княжої чи козацької доби — а й сьогоденням!
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

«сьогодення» це — на початку
1994 року — було таки «веселеньке»! Обвал економіки,
галопуюча інфляція, відверті злидні
абсолютної більшості населення…
Проте душа — вона все одно хотіла
свята!
Ніколи не забуду, як приїхав тими
днями до дідуся і бабусі в село на Житомирщину (вперше — самостійно!),
а зустрічати мене аж до воріт вибіг
восьмирічний двоюрідний брат. Замість «Привіт!», малий залементував
на піввулиці:
— Ти бачив, як наша Оксанка
Баюл «золоту» медаль в Ліллегаммері
взяла?!
Аби яскравіше згадати, що то
були за часи і що значила для нас усіх
та перемога, можна навести й такий
факт — Укрпошта на честь звитяги
Оксани Баюл випустила поштову
марку номіналом… 50 тисяч купоно–
карбованців!
Щоправда, марку такої казкової
вартості тоді міг собі дозволити чи не
кожен (адже насправді це вже були
практично копійки) — а ось купити
штани для багатьох була таки проблема. Ось і Оксані Баюл вийти на
церемонію відкриття Олімпійських
ігор в Ліллегаммері… завадила відсутність штанів! Точніше — теплих
штанів, без яких юне дівча морозяної
погоди мало всі шанси застудитися.
Тож тренери вирішили не ризикувати
здоров’ям підопічної.
За день до виконання довільної
програми Баюл зазнала на тренуванні моторошного зіткнення з німкенею
Танею Шевченко (таки «німкенею»,
а прізвище — від тата–українця)
— тож на вирішальний виступ виходила із зашитою хірургами ногою
та під дією знеболювальних уколів.
Діюча чемпіонка світу (титул здобула
1993-го — у 15 років!) однозначно
значилася серед претендентів на
медаль. Але «золота» від неї не чекали… навіть організатори! Кажуть,
у Норвегії протягом 45 хвилин (на які
відклали нагородження) провели
справжнісіньку «спецоперацію» —
завданням якої було знайти синьо–
жовтий прапор і запис Гімну України!
Щоправда, вже в статусі олімпійської чемпіонки всенародна улюблениця Баюл відразу почала демонструвати свій вкрай непростий
характер. Приміром легендарному
спортивному журналісту Юхимові
Шарпанському (на початку січня відійшов у засвіти 77-річним), який годився «свіжоспеченій зірці» у дідусі,
«Оксанка» крізь зуби процідила російською:
— УкрАинским журналистам интервью не даю…
Зрештою, Баюл в Україні й не затрималася — гайнула з тренерами

А

Щойно 16-річна спортсменка дізналася, що стала першою олімпійською
чемпіонкою незалежної України...

«на заробітки» до США. Там від Оксани були у захваті. Адже вона справді
«тягнула» на людину, яка «створила»
себе сама. Майбутня олімпійська
чемпіонка ще маленьким дівчам залишилася без тата (пішов із сім’ї), в 13
років втратила маму, яка померла від
онкології, а невдовзі й бабусю… До
того ж, у рідному Дніпрі (тоді ще, звісно, Дніпропетровську) чотирирічну Оксану… спочатку відмовилися

“

Оксані Баюл вийти на
церемонію відкриття
Олімпійських ігор
в Ліллегаммері…
завадила відсутність
штанів! Точніше
— теплих штанів,
без яких юне дівча
морозяної погоди
мало всі шанси
застудитися.

взяти в секцію фігурного катання! Бо
була маленька, товстенька, незграбна і кривонога — ну яка з неї могла
вийти фігуристка! Проте в сім вона
вже творила такі дива на ковзанці,
що роти від здивування роззявляли й
досвідчені тренери…
Америка,
відкривши
Баюл,

сприйняла українку за свою. Сама ж
Оксана… потроху почала відкривати
для себе світ алкогольних напоїв. Невдовзі, без кількох «доз» «віскарика»
протягом дня вона вже не уявляла
свого життя. У 20 Оксана Баюл стає
пацієнткою клініки, яка займається
хворими на алкоголізм, де проводить
майже чотири місяці…
Проте таки повертається до тверезого життя! Знову бере участь
у шоу–програмах з фігурного катання, видає кілька книг про свою долю,
шукає себе в комерційній діяльності…
Минуло майже десять років
з часу тріумфу у Ліллегаммері, і Оксана Баюл таки згадала про Батьківщину. У середині 2000–х вона починає
навідуватися в Україну. Зокрема,
встигає розшукати батька і примиритися з ним (за кілька років його не
стало).
До речі, фігуристка свого часу зізнавалася, що напередодні олімпійського «золота» традиційно одержала цілу купу листів від шанувальників.
У готельному номері навмання вибрала один із них і розірвала. А там…
забруднений «нехорошою субстанцією» листок паперу… Розгублена й
перелякана 16–річна дівчина побігла
з тим «добром» до своєї тренерки
Галини Змієвської. На що досвідчена
жінка дала доволі несподівану відповідь:
— Дурепо, ти чого ревеш?! Г**но
— воно ж до золота!

МЕДАЛІ УКРАЇНИ НА ЗИМОВИХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ:
Рік
Місто-господар
Країна
З С Б Всього
Місце
1994
Ліллегаммер
Норвегія
1 0 1
2
13
1998
Нагано
Японія
0 1 0
1
18
2002
Солт-Лейк-Сіті
США
0 0 0
0
–
2006
Турин
Італія
0 0 2
2
25
2010
Ванкувер
Канада
0 0 0
0
–
2014
Сочі
Росія
1 1* 0
2
20
Всього:
2 2 3
7
*Біатлоністка Віта Семеренко під час спринтерської гонки виборола
«бронзу», проте в листопаді 2017–го «срібна» призерка росіянка Ольга Вілухіна була позбавлена нагороди та довічно дискваліфікована від участі в
Олімпійських іграх через вживання допінгу.

Залишити її недоторканною
означає знищення його амбіцій
та його особисто
Глен ГРАНТ,
британський військовий експерт, полковник,
який працює у нас постійно із початку війни
з Росією

ін мусить виграти війну також через свої військові злочини: масові поховання, тортури на Донбасі і в Криму та
збиття літака рейсу МН-17. Все це може стати для нього як
військового злочинця прямим шляхом до Гааги. Він мусить виграти, тому що Україна розквітає як нація, і це виставляє його невдахою. Він мусить здобути перемогу, тому що правда знищить
його і Росію.
Путін мусить окупувати або підкорити Україну. Він ще до
цього не готовий, але зараз є чіткі свідчення цієї підготовки.
Нинішня думка про те, що «війна відбувається на Донбасі
і вона буде тільки на Донбасі», котру українське керівництво
демонструє словом та ділом, є найнебезпечнішою політичною
та військовою проблемою для України. Путін хоче і потребує,
щоб так здавалось. Європа та США хочуть і потребують, щоб так
було. Путін залюбки витрачає український людський ресурс на
Донбасі з обох сторін, поки він готує свою армію для великої гри.
Сепаратисти — це просто гарматне м’ясо. Їхнє завдання —
виграти час, поки Росія готується. Високопосадовці Збройних
сил України діють так, начебто вважають, що вони перемагають,
бо вони сконцентровані на дуже обмежених успіхах у тактичній
війні. Вони і Міністерство оборони України не помічають головного, тому що вони не готуються достатньо швидко до стратегічної та оперативної війни, яка швидше за все відбудеться не
на Донбасі і не дозволить задіяти значні сили з резерву. Внаслідок цього Україна наразі програє у великій грі, і поки вона стає
сильнішою тактично у позиційній війні, Росія рухається швидше
і набуває переваг у стратегічному плані.
Росія може визначити слабкі місця в обороні і прорвати або
оминути її. Військові позиції української армії на Донбасі постійно ризикують потрапити в оточення, яке є типовим стратегічним
маневром Росії. Російські війська регулярно відпрацьовують цю
тактику під час навчань.
Українська армія вдосконалюється щодня, але в цілому вона

В

“

Українці, ваша армія не є однією
з найкращих у Європі.

не є однією з найкращих у Європі, оскільки має деякі значні організаційні недоліки. Поставка Україні «Джавелінів» їх не виправить,
а може навіть погіршити.
Дуже часто дивовижну хоробрість і незначні тактичні успіхи помилково приймають за операційну та стратегічну спроможності. Операційна спроможність — це здатність доправити
війська в будь–яке місце і виграти битву. Україні поки що бракує
такої спроможності. Стратегічні спроможності мають чітку загальнонаціональну мету, яка своєю чергою створює засоби для
проведення операцій там, де вони потрібні для досягнення цієї
мети.
В українського уряду поки що немає такої логіки мислення, як
на національному рівні, так і на рівні Міністерства оборони та військового персоналу. Військові не можуть активно діяти на оперативному рівні, оскільки вони не мають належної для цього структури, і, звичайно, це не практикують. Водночас Росія вже активно
відпрацьовує операції з участю мобільних батальйонних груп.
Наразі дотримання Збройними силами України існуючої військової концепції означатиме постати перед небезпекою певної
поразки, якщо війна стане мобільною, до чого все, вочевидь,
і йде. Армія повинна змінитися в стратегічному, оперативному та
структурному плані…
Це прості зміни, але вони вимагають термінових політичних
рішень уряду, оскільки їхнє втілення потребуватиме достатньо
багато часу. Час витрачається даремно, а час — це найважливіший національний ресурс у цій та будь–якій іншій війні. Причина
того, що багато змін не відбулись, в тому, що Генеральний штаб,
який все контролює, ще не досяг західного рівня професіоналізму, та має обмежений досвід в організації та втіленні змін. Заходи,
які мають займати від трьох до чотирьох днів, тривають декілька
місяців, якщо вони взагалі відбуваються. Більше того, політичне бажання відзначити і похвалити армію за її чудові результати
поки що унеможливлює проведення значних і життєво необхідних кроків.
Повний текст: www.kyivpost.com.
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цем: «І уявіть собі, — розповідав мені посол,
— коли я передав суворому вождю племені
цю пляшку (з метою познайомитися з індіанцем Іван Фадеєвич, як українець, прихопив із
собою як дарунок пляшку чудової горілки),
щось змінилося в ньому, він знаком показав
мені прямувати за ним до його вігваму, а там
заговорив зі мною чистою українською мовою. Я був збентежений: це ж треба хохлу
затесатися до племені індіанців, та ще й стати
вождем! Ми тоді добряче випили…»
На прохання Семенова його канадський
друг, у минулому відомий дипломат, Блер
Сіборн дізнався, що в резервації Канауейк
справді якийсь «неіндіанець» був прийнятий у плем’я як менеджер з туризму. Одружився з донькою вождя і після смерті тестя
очолив резервацію.

ДОВЕДЕНО ПРОГРАМОЮ «ЖДИ МЕНЯ»

Ольга Рубан розшукувала свого легендарного дядька.

Був Іваном Даценком, а став «Тойщопронизуєвогонь».

Льотчик з-під Диканьки став
індіанським вождем
Вважалося, що уродженець Полтавщини, Герой
Радянського Союзу Іван Іванович Даценко
загинув у 1944 році в бою під Львовом. Але хто ж
тоді був тим індіанським вождем, який говорив
чистою українською мовою і був як дві краплі
води схожим на Івана?
Василь УЛІЦЬКИЙ

ГЕРОЙ СОЮЗУ НЕ ЗАХОТІВ
ПОВЕРТАТИСЬ У СОЮЗ
Офіційно «зник безвісти» льотчик Іван
Даценко у квітні 1944–го. Є свідки, які стверджують, що він загинув, адже бачили, як німці збили над Львовом його літак. Однополчанин Олексій Кот був упевнений, що в цьому
бою не вижив ніхто із чотирьох членів екіпажу. Проте дивно, що іменем Івана Даценка
— одного з кращих військових радянських
льотчиків Другої світової війни — в його рідному селі Чернечий Яр на Полтавщині в часи
СРСР не назвали навіть вулиці. Хоч тоді це
була поширена практика. Видно, і в партійних чиновників не було впевненості, живий
чи мертвий цей чоловік…
Інший однополчанин Даценка — Олександр Щербаков — присвятив понад 10 років
вивченню його біографії. І ось що він «нарив». Каже, що в тому бою Іван встиг катапультуватись і потрапив у німецький полон.
Але втік, дістався до своїх, і… знову потрапив у табори — уже радянські, як «зрадник».

до резервації, де жило плем’я, що входило
до союзу ірокезів.
Побачене дуже здивувало артиста:
вождь індіанців… говорив українською
мовою, їв галушки та пив горілку! Точніше,
вождь, який представився як «Іван Даценко з–під Полтави», з дружиною–індіанкою та
чотирма дітьми говорив українською, з іншими індіанцями — індіанською, із самим
Есамбаєвим — російською, а з перекладачем — англійською. За словами Махмуда
Алісултановича, місцеві дали своєму вождеві ім’я «Тойщопронизуєвогонь».

Ще раз утік (!) і через Аляску добрався до
Канади.
Схоже на «кіношний» сюжет? Певно, що
так. Ще один дослідник біографії Івана Даценка — кандидат історичних наук Володимир Михайлович Семенов — вважає, що все
було трохи простіше: після втечі з німецького полону полтавчанин потрапив до американської зони окупації у Німеччині, а звідти,
як і тисячі українців, уже до Канади. Герой
Союзу не захотів більше повертатись у Союз.
Та попри деталі, головне, що всі біографи сходяться на думці: Іван Даценко зміг
вистрибнути з парашутом із палаючого літака і зрештою потрапив у Країну кленового
листка. Де і починається найцікавіше.

“

У 1967–му радянська делегація брала участь у Всесвітній виставці «Експо-67»
у Монреалі. Одним із її членів був народний
артист СРСР Махмуд Есамбаєв, який попросив показати, як живуть індіанці. Прем’єр Канади Лестер Пірсон радо погодився. Поїхали
Е

К

ДО РЕЧІ
У 2012–му на українські екрани вийшла
стрічка «ТойХтоПройшовКрізьВогонь»
(внизу — фото афіші), в основі якої — життєва історія Івана Даценка. У головній ролі
— Дмитро Лінартович. У 2015 році актора
мобілізували в АТО, звідки відпустили на 2
місяці, щоб завершити зйомки в іншому фільмі, де він зіграв бійця антитерористичної
операції. «Я — український актор. Якщо
мені надсилають російський сценарій, де
українець підриває авторитет своєї країни,
ніколи не зніматимусь у такому проекті.
Наше завдання зараз — знімати вітчизняне
кіно», — впевнений Дмитро.

У 1980–х роках цю історію розповіли на
своїх сторінках журнал «Радянський екран»
та газета «Труд», вона стала доволі відомою
в СРСР. Та перед самою смертю Есамбаєв чомусь відмовився від своїх слів. Зроблені ним
фото, за якими можна було б ідентифікувати
особу чоловіка, начебто згоріли разом з архівом танцівника у Грозному під час війни. Але ж
не він один зустрічався з вождем Даценком!
Наприклад, Володимир Семенов, який
займався організацією виставки у 1967 році,
переповідає слова посла СРСР у Канаді Івана Шпедька про зустріч із українцем–індіан-

«ЦЕ Ж ТРЕБА ХОХЛУ ЗАТЕСАТИСЯ
ДО ПЛЕМЕНІ ІНДІАНЦІВ,
ТА ЩЕ Й СТАТИ ВОЖДЕМ!»
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Побачене дуже здивувало
Махмуда Есамбаєва:
вождь індіанців
«Тойщопронизуєвогонь»…
говорив українською мовою,
їв галушки та пив горілку!

У 2000–х роках сестра Івана Даценка Дарина Іванівна, яка все життя чекала на брата,
звернулась у популярну російську телепрограму «Жди меня» з проханням знайти Івана. Вона
по фото впізнала брата в індіанському вождеві.
І журналісти програми змогли довести,
що Тойщопронизуєвогонь і Іван Даценко
— та сама людина. Більше того, команда програми знайшла стенограму виступу Махмуда
Есамбаєва на Всесоюзній нараді робітників
культури у Житомирі 29 березня 1991 року,
в якій той детально розповідає про незвичну
зустріч. У Московському інституті судово–
медичної експертизи відомий експерт–криміналіст Сергій Нікітін порівняв фото Івана,
надане сестрою, зі знімками вождя і дійшов
висновку, що це — одна і та ж особа. А у Канаді вдалося знайти понад 20 людей, які знали Джона МакКомбера, як він себе іменував
поза резервацією. На жаль, детективи програми не змогли знайти нащадків Івана Даценка. Це було важко зробити через те, що
з 1990–х років у Канаді не існує резервацій.
А на початку 2000–х представники українського Червоного Хреста повідомили
племінниці Івана Даценка Ользі Рубан, що
її дядько помер за два роки до її звернення.
Якби цей простий чоловік із полтавського
села, життя якого стало яскравим свідченням сили людського духу і віри в краще, дожив до наших днів, то цього року йому виповнилося б 100 літ…
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Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у «Цікавій газеті на вихідні» — 15 гривень за
одне найменування + 5 гривень, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті www.volyn.com.
ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість оголошень про купівлю чи продаж с/г техніки (більше,
ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 40 гривень за один
раз публікації + 15 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 40 гривень + 15 (за сайт).
Оголошення, які виділені рамкою + 25 грн (за сайт + 25). Вартість оголошення про згубу — 20 грн.
Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА

l Продається трактор ЮМЗ у доброму стані (м. Горохів). Тел.: 096 16 24 287, 050 95 15 625.

А

М А

КОМПАНІЯ ЗАКУПОВУЄ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ:

ПОСТІЙНО КУПУЄМО РОГИ
ОЛЕНЯ ТА ЛОСЯ

тритикале, пшеницю фуражну,
кукурудзу, ячмінь.
ОБ’ЄМИ ВЕЛИКІ —
ВІД 22 ТОНН. САМОВИВІЗ.
ФОРМА ОПЛАТИ З ПДВ.
Інформація за тел.:
068-566-10-71 (Мар’яна),
068-743-34-79 (Михайло).

за найвигіднішими цінами. Запрошуємо до
д
уумовах.
співпраці заготівельників на вигідних

Тел.:
066-9498003,
096-6918471.

ДОСТАВКА
ПРОДУКЦІЇ
ЗА РАХУНОК
ПОКУПЦЯ.
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l НА ПЕРШИХ РОЛЯХ

Фото з сайту ICTV.

Як ми з Петром Порошенком
музику слухали
Закінчення.
Початок на с. 1
Інна ПІЛЮК

«The Hardkiss» зі своїми
«Журавлями» — на третьому
місці у симпатіях Петра Порошенка і набрали вже майже 5 мільйонів переглядів. Я й сама тричі передивлялася відео. От ніби і просте,
і чорно-біле, і тільки солістка
у кадрі, а дивишся — й хочеться
знову й знову вмикати та слухати
спочатку. Я не є великим знавцем
творчості рок-гурту, але з попередніми його роботами ця пісня має
зовсім мало спільного. Навіть сама
виконавиця Юлія Саніна сумнівалася, чи візьмуть її «у роботу». Бо ж
завжди співали про драми, а тут
— про світле, ніжне. Якби я була
главою держави і летіла, наприклад, у літаку, то теж увімкнула би
«Журавлі».

«Pianoboй» і пісня «Вітчизна»
— моє однозначне «так»! Україномовна версія «Родины» Дмитра
Шурова (2014 рік) народилась
у лютому 2017-го. Виконавець от-

великої години» Олеся Бабія, яка
колись була маршем Організації
українських націоналістів. Ідея
створити його виникла в Олега
Скрипки під час фронтових концертів у момент вшанування пам’яті воїнів, загиблих напередодні. На
підготовку зйомки пішло всього
5 днів з урахуванням репетицій,
виготовлення декорацій і збору
техніки та необхідного обладнання. Для того, аби внести до зали
велетенський тризуб розміром
2,60 м на 3,50 м, довелося розпиляти навпіл і збирати на сцені, оскільки у приміщення через двері він
не пройшов. Зйомка розпочалася
о 12-й годині і закінчилася о 17.55
— в армії важлива дисципліна!
За весь час тільки один солдат
(а всього їх там перебувало 66 і ще
22 особи технічного персоналу)
попросив зробити селфі з музикантами, в основний час між дублями вони репетирували і стояли
на варті. Кліп затверджували всі
державні військові установи. Цю
пісню я залюбки слухала б, будучи
і школярем, і пенсіонером. Вона
урочиста, по-хорошому пафосна
і потрібна.

У вподобаннях Петра Олексійовича переплелися і рок, і лірика, і фольк.

“

Зворушливо,
чуттєво, таке
виконання
подобається
і чоловікам,
і жінкам. Мабуть,
вічна тема кохання
і розлуки близька й
президентам.

римав листа від Катерини Галенко
з міста Лисичанська Луганської області, у якому був її переклад українською. Так твір набув не тільки
нового звучання, але й нового
змісту. Тепер це погляд на все, що
відбувається в нашій державі, очима людини, яку хочуть позбавити
Вітчизни. Ці уривки неодмінно
мають стати крилатими фразами:
«А на майданчиках дитячих гуляє
вітер, порожня гойдалка там, де

вчора були діти. І в тиші нелюдській, мов ті скриплячі ґрати, луна.
Довічний сум твоєї втрати», «У голові прокручуєш з життя світлини, щоб все запам’ятати до останньої краплини. І нехай з тобою
поруч ще не скоро буду я, я тебе не
забуваю, бо ріднішої немає».

друзям. Якось «не пішло». Більше
зацікавив кліп. У відео легко впізнаються київські локації: Поштова
площа, вулиця Сагайдачного, київський велотрек, пляж на берегах
Дніпра. Чи відеоробота, чи сама
пісня вразила Президента — не
знаю. У мій рейтинг «Монах» поки
не потрапив.

Зовсім свіжа композиція «Монах» етно-хаос-гурту «ДахаА от «Марш нової армії»
Браха», мабуть, ще справді за- в аранжуванні Олега Скрипнадто свіжа, аби завоювати смаки ки таки вартий уваги. Слова — це
більшості. Слухала сама, вмикала

видозмінений твір «Зродились ми

А завершив список своїх уподобань Петро Порошенко ліричною і мелодійною «Перечекати»
Тіни Кароль. Окрім української
версії, є і її англомовний варіант.
Мені український сподобався більше. Зворушливо, чуттєво, таке виконання подобається і чоловікам,
і жінкам. Мабуть, вічна тема кохання і розлуки близька й державним
мужам.
Після відвертостей із
музичними смаками хотілось
би перевірити на собі і книжкові
уподобання політика,
і кінематографічні. Та чого
там: навіть про кулінарні
було б цікаво дізнатися!
Пишіть, Петре Олексійовичу,
а ми випробуємо. Ніщо
президентське і нам не чуже!

l ПРЯМА МОВА
Денис КАЗАНСЬКИЙ, журналіст з
Донецька, про екс-регіоналку Олену
Бондаренко, яка не бачить в Росії
агресора, зате «проклинає»
Америку:

«

Це дуже смішно. Люди трясуть кулаками перед камерами, клянуть Гейропу
та Америку, а потім роз’їжджаються по
закордонних віллах. Соловйов (російський пропагандист. – Ред.) – в Італію.
Бондаренко – на весілля доньки в США
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(дочка цієї прихильниці «русскава міра» мешкає в
США. – Ред.). В Росії українські політики живуть
вимушено. Ті, які не можуть поїхати нікуди через
санкції. Саме тому вони програли у 2014 році і будуть
програвати і далі. Вони лиш грають ролі, але самі не
вірять в те, що роблять. При першій же нагоді вони
купують нерухомість на Заході і відправляють туди
своїх дітей. Навчатись, народжувати, вести бізнес
– що завгодно, головне — подалі від попів, казаків,
Путіна, радянських пам’ятників, Дня перемоги і
всього того, що вони так відчайдушно захищають.
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Фото «Ініціал».

l НАША СВЯТИНЯ

Художник-реставратор Анатолій Квасюк дав цінній знахідці друге життя.

Зберегла її для нас народна майстриня Надія Горлицька.

Переконалися тисячі:
найдревніша ікона України
і сьогодні творить дива
Для одних — це пам’ятка іконопису ХІ — ХІІ століть і музейна
рідкість, для інших — своєрідний телефон, по якому можна
додзвонитися до Господа Бога. Чудотворний образ Холмської
Богородиці, що зберігається в луцькому Музеї волинської ікони,
здавна славився допомогою у важких ситуаціях окремим людям
і цілим народам. Після молитви перед ним зупинялися орди
татарів, вигравалися кровопролитні битви, зцілялися недужі. Як
свідчать історичні джерела ХVІІ століття, вже на той час завдяки
йому сталося понад 700 чудес! Зараз такі підрахунки, на жаль, не
ведуться, але якби вони були, цифра, мабуть, збільшилася б у рази
Наталка ЧОВНИК

ФЕНІКС, ЩО ПОСТІЙНО
ВІДРОДЖУЄТЬСЯ З ПОПЕЛУ
Те, що відомо про образ Матері
Божої Холмської, може стати сценарієм пригодницького фільму. Читаючи про неї у книзі мистецтвознавця Олени Романюк «Чудотворна
ікона Холмської Богородиці. Повернення із небуття», переконуєшся, що в слові «чудотворна» немає
перебільшення. Господь Бог через
неї не тільки безліч разів виконував людські прохання, а й дивним
чином рятував саму реліквію. Ікона
сто років пролежала під уламками
храму, тонула в річці, горіла у вогні, за нею полювали агенти НКВС.
За тисячолітнє існування святині
часто загрожувала небезпека, але
завжди знаходилися люди, які рятували її, ризикуючи життям.
Історія чудотворної ікони тісно
пов’язана з польським містом Холм
(Хелм), де вона довгий час перебувала у місцевому кафедральному
храмі. Про її появу в цьому місці
існують різні легенди. Найбільш
відома з них розповідає, що образ
привіз із Константинополя сам рівноапостольний князь Володимир,
який хрестив Київську Русь. Ікона
була серед приданого його дружини Анни, дочки візантійського
імператора. А до Холма потрапила
завдяки князю Данилу Галицькому,
який побудував у місті храм і прикрасив його образами.
За переказами, Богородицю
з Ісусом написав євангеліст Лука на
кипарисовій дошці, що складається
з трьох частин (у ХХ столітті кожна
дошка переховувалася в окремому місці). Образ був прикрашений
дорогоцінною ризою. У ХІІ столітті
полки Батия пограбували і зруйнували храм у Холмі, зняли з ікони

РЕЛІКВІЮ «ВОСКРЕШАЛИ»
ЧОТИРИ РОКИ

коштовну оздобу, пошкодивши
її у деяких місцях. Рани від зброї
можна побачити і зараз. Одну — на
лівому плечі Богородиці (від удару
шаблею), другу — на правій руці
(від стріли). За переданням, нечестивці одразу були покарані за це
сліпотою.

“

Віками намолена
сила ікони,
здається, витає
у повітрі.

Під уламками храму ікона пролежала 100 років, була віднайдена
і урочисто внесена в новозбудований собор. Пережила розквіт
Київської Русі та її занепад, вціліла
в середні віки і наступні століття.
Холмську Богородицю почитали
православні, католики, уніати (теперішні греко-католики). Найбільше свідчень про святиню зібрав
холмський уніатський єпископ Яків
Суша. Він настільки любив цю ікону
та вірив в її силу, що все життя оберігав і навіть заповідав поховати
в тому місці підмурівка храму, де
вона стояла.

КОРОЛЬ І ЦАР СТАВАЛИ
ПЕРЕД НЕЮ НА КОЛІНА
Під час повстання Богдана
Хмельницького ікона була в руках
поляків. Король Ян Казимир взяв
Холмську Богородицю у похід проти козаків під Берестечко. Відомо,
що перед цією битвою образ носили між військовими рядами з молитвами про допомогу. І сталося
диво: поляки перемогли козацьке
військо. Вражений Ян Казимир воздав іконі великі почесті та забрав
до Варшави в королівську капли-

ром, на якому їхала підвода з церковним майном, ударився об крижану брилу і почав тонути. Серед
речей була і Холмська Богородиця.
Все, що міг вигукнути потопаючий
візник, було: «Пресвята Богородице!» І знову сталося диво: візника
та підводу течія прибила до берега
неушкодженими.
Кожна конфесія вважала цей
образ своїм. Рим офіційно визнав
його чудотворним і увінчав двома
золотими коронами. Москва вшанувала святиню, виготовивши дорогоцінні ризи. У 1888 році перед
Холмською Богородицею молилася
царська родина: Олександр III, його
дружина Марія Федорівна, син Микола Олександрович (майбутній
цар Микола II). А після того потяг,
яким вони їхали, потрапив в аварію, але ніхто не загинув.
У 20-х та 30-х роках ХХ століття
ікона опинилася в Києві. Зберігати
в храмі її було небезпечно. Під приводом допомоги голодуючим з Поволжя атеїстична влада проводила
конфіскацію церковних цінностей.
Тоді віряни розібрали ікону на дошки і роздали у різні руки. Ще через деякий час чудотворний образ
віднайшов та повернув до Холма
архієпископ Холмської православної єпархії Ілларіон (Іван Огієнко).
До 1943-го Холм став містом паломництва для десятків тисяч віруючих.
А потім ікона зникла на 60 років. Як
думали дослідники — назавжди.

Холмська Божа Матір зараз зберігається в музеї і не належить жодній
конфесії.

НАЙДАВНІШИЙ ЧУДОТВОРНИЙ ОБРАЗ НА ВОЛИНСЬКІЙ ЗЕМЛІ
За переданням, після хрещення Київської Русі Володимир Великий
привіз із Константинополя чотири апостольські ікони: Вишгородську,
Белзьку, Києво-Печерської лаври і Холмську.
ВИШГОРОДСЬКА ІКОНА стала Володимирською, сьогодні вона
знаходиться у Москві і проголошена найбільшою святинею Росії.
БЕЛЗЬКА ІКОНА зараз називається Ченстоховською. Польський
народ вшановує її як символ католицької віри.
ІКОНА УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ Києво-Печерської лаври була
знищена в роки Другої світової війни.
Тільки одна ікона часів Володимира Великого — ХОЛМСЬКОЇ
БОГОРОДИЦІ — залишилася в Україні, в Луцьку.
цю. Але коли спробував повторити успіх у битві під Жванцем (село
у Хмельницькій області), ікона не
виявила прихильності до поляків,
тож його величність втратив інтерес до реліквії.
Однак люди продовжували ві-

рити в силу Холмської Богоматері,
а вона постійно підживлювала їхню
віру зціленнями та іншими дивами.
Відомий випадок ХVІІ століття, коли
при переправі через річку Стир (у ті
неспокійні часи ікону доводилося
перевозити з місця на місце) по-

Її шукали в Польщі, а вона в цей
час зберігалася в Україні, в сім’ї
православного священика Гаврила
Коробчука, який таємно вивіз ікону
із Холма і залишив своїй дочці Надії
Горлицькій. Відома в Луцьку вишивальниця та народна майстриня ховала образ у шафі, виймаючи лише
на найбільші свята. Батько заповідав передати ікону церкві, якщо
Україна отримає незалежність.
І коли це сталося, Надія Горлицька, потерпаючи за стан і подальшу
долю ікони, вирішила віддати її на
реставрацію за умови дотримання
суворої таємниці.
В обстановці повної секретності
«воскрешав» ікону завідувач реставраційної майстерні Волинського краєзнавчого музею Анатолій
Квасюк. Богородиця була у важкому аварійному стані. Весь час існувала загроза втратити пам’ятку,
адже тло хтось замалював бронзовою фарбою, яка окислилася,
а потім обтягнув плівкою. І все ж
міліметр за міліметром робота просувалася, і через чотири роки з-під
різноманітних нашарувань з’явилося зображення Богородиці з Немовлям Ісусом, який ніби лежить
у неї на руках.
Зараз чудотворний образ зберігається в окремому залі музею,
в скляній вітрині висотою до стелі.
Відвідувачів сюди запрошують під
кінець екскурсії, щоб підкреслити
урочистість моменту. Це справді
кульмінаційна мить — зустріч з іконою, перед якою ставали на коліна
королі, князі, полководці. Особлива аура в залі змушує затамувати
подих. Віками намолена сила ікони,
здається, витає у повітрі… У житті кожного бувають важкі ситуації,
коли залишається надіятися тільки
на диво. Хвороби і проблеми можуть загнати в глухий кут, з якого
немає виходу. Якщо ви опинилися
в такому тупику, згадайте про Холмську ікону Божої Матері. Можливо,
саме щира молитва до Господа Бога
перед нею допоможе розірвати
замкнене коло.

www.volyn.com.ua
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Закінчення. Початок на с. 16

ПРО ТЕ, ЩО ЩАСТЯ —
НЕ «В ІДЕАЛЬНОМУ ТІЛІ»
Я намагалася вести здоровий спосіб життя. Напевно, це навіть можна було б назвати
моєю пристрастю. Але все це зараз стало неважливим. Цінуйте здоров’я і власне працездатне тіло, навіть якщо у нього неідеальний
розмір. Доглядайте за ним, любіть його просто за те, що воно вас не підводить і воно чудове. Балуйте його рухом і здоровою їжею.
Але не зациклюйтеся на цьому.
Міцне здоров’я — це ж не тільки про
фізичну оболонку. Постарайтеся знайти душевне, емоційне і духовне щастя.
Тоді ви зрозумієте, наскільки неважливе
«ідеальне тіло», яке нав’язують нам мас-медіа й соцмережі. Видаляйте зі своєї стрічки
будь-який обліковий запис, який змусить
вас сумніватися в красі вашого тіла. Неважливо, чий це аккаунт — когось стороннього
чи друга. Будьте безжальні в боротьбі за
власне щастя.
А ще будьте вдячні за кожен день, коли
у вас нічого не болить. Говоріть «дякую» навіть за ті дні, коли не дуже добре почуваєтеся через грип, хвору спину або, наприклад,
підвернуті щиколотки. Так, це неприємно,
але не загрожує вашому життю і швидко
пройде.
Менше скаржтеся, люди! І більше підтримуйте одне одного.

“

Робіть тільки те,
що змушує ваше
серце битися
швидше, а вас
— почуватися
щасливими.

«Перестаньте думати, що подумають про вас і ваше життя інші».

люєш: нерозумно витрачати гроші на новий
одяг або інші речі.
Замість сукні, косметики, прикраси купіть щось приємне для свого друга. Те, що
принесе йому радість. Почастуйте друзів
обідом. Приготуйте для них щось самостійно. Купіть їм симпатичну кімнатну рослину,
абонемент на масаж, подаруйте гарну свічку. Неважливо, що це буде. Важливо лише,
щоб цей подарунок повідомляв другові: «Я
люблю і ціную тебе».

ПРО ТЕ, ЯКА НАМ ПОТРІБНА ПІДТРИМКА
Віддайте, віддайте, віддайте. Це свята
правда: ви відчуєте себе щасливими, якщо
допомагаєте комусь. Шкода, що я робила це
не так часто…
З тих пір, як захворіла, зустріла велику
кількість неймовірно чуйних, лагідних і добрих людей. Почула від них безліч добрих
слів. Отримала море підтримки від сім’ї, друзів
і навіть незнайомців. Це набагато більше, ніж
я зможу віддати взамін. Я ніколи цього не забуду й до кінця залишуся вдячна цим людям.

ПРО ТЕ, НАСКІЛЬКИ ЛЮБОВ
ВАЖЛИВІША ВІД РЕЧЕЙ
Знаєте, це було б дуже дивно: маючи гроші, почати витрачати їх в кінці перед смертю.
В цей час зовсім не хочеться йти в магазин
і купувати, наприклад, нове плаття (хоча
я дуже любила шопінг раніше). Сукні втратили сенс. У кінці ти абсолютно чітко усвідом-

Фото із сайту credo.pro

Прощальний лист 27–річної дівчини:
«Менше скаржтеся, люди, і більше любіть!»

ПРО ТЕ, ЯКА ДОРОГА КОЖНА ХВИЛИНА
Навчіться цінувати час інших людей. Навіть якщо ви схильні спізнюватися — що ж,
просто заведіть звичку готуватися до виходу
з дому заздалегідь. Цінуйте те, що інша людина готова подарувати вам годину або півгодини, просто щоб поговорити з вами. Не
змушуйте її чекати, вглядаючись у телефон.
Цим ви заслужите повагу.

ПРО ТЕ, ЩО НАВІТЬ ПОДАРУНКИ
ЧАСОМ НЕ ПОТРІБНІ
Цього року моя сім’я вирішила не робити традиційних презентів на Різдво і навіть
не прикрашати ялинку. Ви б знали, як мене
це засмутило! Я мало не зіпсувала всім свято! Але все виявилося дуже незвично і мило.
Оскільки нікому не довелося бігати по переповнених магазинах, мої близькі витратили
час на те, щоб написати одне одному віталь-

ні листівки.
Напевно, це було правильно: уявіть,
якби сім’я все ж таки вирішила зробити мені
подарунок, я б скористатися ним все одно
не змогла і він залишився б у них — дивно,
чи не так? А листівки… Знаєте, вони для
мене означають набагато більше спонтанно
придбаних подарунків. Мораль цієї історії:
не потрібно ні копійки, щоб свято мало сенс.

ПРО ТЕ, НА ЩО Ж ПОТРІБНО
РОЗПОДІЛЯТИ КОШТИ І СИЛИ
Якщо хочете витратити гроші — потратьте їх на враження. Або хоча б не змушуйте
себе відмовлятися від вражень, витративши
все на матеріальну, по суті непотрібну вам
дурницю.
Виділіть день, щоб поїхати нарешті на
пляж — вибратися в поїздку, яку ви давно
відкладали. Зануртесь у воду, зарийте пальці в пісок. Відчуйте солоний присмак на
своєму обличчі.
Відчуйте себе частиною природи.
Відчуйте цю мить, насолоджуйтеся нею,
а не намагайтеся зловити в камеру вашого
смартфона. Нерозумно проживати життя
через екран телефона, нерозумно витрачати час на пошуки ідеального кадру! Просто
насолоджуйтеся цією миттю. Самі! А не намагайтеся зловити його для когось іншого.
Так ось риторичне питання. Час, який ви
щодня витрачаєте на макіяж — він дійсно того

вартий? Ніколи не розуміла цього у жінок.
Прокидайтеся раніше, слухайте спів пташок, насолоджуйтеся першими фарбами
сходу.
Слухайте музику. Саме слухайте! Музика
— це ліки. Стара краще.
Обійміть свого домашнього вихованця.
Я буду дуже нудьгувати за своїм собакою.
Поговоріть із друзями. Не по телефону.
Як у них справи по-справжньому?
Подорожуйте, якщо цього хочете. Не подорожуйте, якщо не хочете.
Працюйте, щоб жити, але не живіть, щоб
працювати.
Серйозно: робіть тільки те, що змушує
ваше серце битися швидше, а вас — почуватися щасливими.
Хочете торт? З’їжте — і ніякої провини!
Скажіть «ні» тому, чого ви не хочете.
Перестаньте думати про те, що подумають про вас і ваше життя інші. Так, у них можуть бути не такі уявлення про те, як треба
і правильно. Але ви можете побажати прожити найпересічніше, зате повне щастя життя — і будете абсолютно праві!
Говоріть близьким, що любите їх, так
часто, як це можливо. І любіть їх щиро, усім
серцем.
Якщо щось змушує вас почуватися нещасними, чи то робота чи особисте життя…
Просто напружтеся і змініть це! Ніхто з нас
не знає, скільки часу йому відведено. Не
можна витрачати дорогоцінний час на те,
щоб страждати. Так, я знаю, це часто повторюють. Але ж правда!
У будь-якому випадку це всього лише
порада від молодої дівчини. Можете наслідувати чи ні — я не наполягаю.

ПРО ТЕ, ЩО КОЖЕН МОЖЕ ЗРОБИТИ
ПРОСТО ЗАРАЗ, ЩОБ СВІТ СТАВ
КРАЩИМ
І останнє. Якщо можливо, зробіть добру
справу для людства (і мене) — станьте донором крові. Цим ви врятуєте чиєсь життя, а заодно і самі відчуєте себе краще. Кожна здача
крові може врятувати три життя! Це величезний внесок, який доступний кожному.
Донорська кров (а я вже збилася з рахунку переливань) дала мені можливість прожити ще один рік. Рік, за який я завжди буду
вдячна, тому що провела його тут, на Землі, зі
своєю сім’єю, друзями і собакою. Це був найчудесніший рік у моєму житті. Спасибі.
І до зустрічі.

l РЕЦЕПТИ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

Таблетки чи корінь кульбаби?
Дані Центру медичної статистики МОЗ
свідчать про те, що кожна четверта
вагітна українка страждає від анемії.
Саме тому програму «Доступні ліки»
у 2018 році доповнили препаратами
від цього захворювання. Але,
можливо, варто спочатку спробувати
під наглядом лікаря виправити
ситуацію народними засобами?
Відомо, що недостатня кількість еритроцитів та заліза в жіночому організмі може
спричинити передчасні пологи, недоношування, дострокове відшарування плаценти,
родову кровотечу тощо.
До того ж, і у дітей, народжених жінками,
які страждають від цього захворювання, також виявляються всі ознаки дефіциту заліза.
Адже в період внутрішньоутробного розвитку плід не зміг сформувати необхідні його
запаси.
Стан анемії характеризується частими за-

памороченнями, слабкістю, сонливістю або,
навпаки, порушенням сну, безсонням,
езсонням, блідістю, сухістю шкірних покривів.
вів. Може з’явитися жовтушність шкіри, особливо
бливо в ділянці
носа, тріщинки на губах та «заїди»
аїди»

“

Стан анемії
характеризується частими
запамороченнями,
слабкістю, сонливістю або,
навпаки, порушенням сну,
безсонням, блідістю, сухістю
шкірних покривів.

в кутах рота. Волосся стає сухим і ламким, випадає. Може турбувати нетримання сечі. Іноді вагітній хочеться їсти крейду, землю.
Щоб уникнути цієї патології, харчування

під час вагітності повинне бути повноцінним,
повноцінним
містити продукти з високим вмістом заліза
і білків тваринного походження. Це — відварене м’ясо яловичини, печінка, риба, молоко
і кисломолочні продукти. Слід більше їсти
свіжих овочів і фруктів, салати з моркви, капусти, свіжі яблука. Хорошим профілактичним продуктом є гречана каша.
Порадившись із лікарем, можна скористатися народними засобами проти анемії.
Звечора вичавіть буряковий сік, залиште
його в холодильнику на ніч. Вранці приготуйте сік із яблук зелених сортів і моркви. Всі ін-

гредієнти
у рівних пропорціях змішайте і пигред
йте по половині склянки між прийомами їжі.
Якщо нема алергії на продукти бджільництва,
вагітні можуть збільшити рівень гениц
моглобіну
в крові, споживаючи суміш з квітмог
кового
пилку, меду, маточного молочка.
ков
Для профілактики і лікування анемії можна використовувати кульбабу. Ця рослина
містить
міст фолієву кислоту. Гарненько промийте
і обдайте
окропом зібрані стебла разом з кооб
рінням,
пропустіть через м’ясорубку. Потім
рінн
із отриманої
маси вичавіть сік, використовуо
ючи складену в кілька шарів марлю. Пийте по
1/3 склянки соку, розведеного слабким відваром кропиви, тричі на добу.
У плодах інжиру міститься велика кількість заліза, тому його дуже корисно вживати
під час вагітності. Розімніть 5–6 плодів, залийте 1 склянкою свіжого молока, залиште на годину. Потім з’їжте в два прийоми.
Якщо не допоможе, слід приймати залізовмісні препарати, але тільки ті, які безпечні для майбутнього малюка. Необхідно
пройти повний курс лікування і не переривати його, якщо навіть самопочуття значно
поліпшилося.
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Велика сторінка для Пані
l РУКОДІЛЬНИЦЯМ

www.volyn.com.ua

«Жінка – наймогутніша у світі істота,
а,
і від неї залежить спрямовувати мужчину туди,
и,
куди його хоче повести Господь».

Модні стрижки-2018

Генрік ІБСЕН,
норвезький драматург і поет.

Фото із сайту bluebelle.gallery.ru
Розробка Наталії Федорової.

Снуд: стильний і функціональний
Ось уже кілька сезонів поспіль не втрачає
популярності цей зручний шарф. Він
— не лише модний аксесуар, що вдало
доповнює образ, а й надзвичайно
практична річ, яку можна носити і на шиї,
і як головний убір

завдовжки 1,3 м (130 см), то множимо 2,4 на 130.
Результат (312) і становитиме потрібну кількість петель.
Фото із сайту avatars.mds.yandex.net

По суті, це круговий шарф, який не має початку
і кінця. На ринку він коштує від 150 гривень, проте
якщо ви вже маєте пряжу, то елементарно можете
виготовити його власноруч.
Найпростіший варіант — зв’язати звичайний
шарф і зшити краї. Якщо ви комплексуєте з приводу
того, що буде видно шов, то його можна декорувати,
наприклад пришити ґудзики, як на фото.
Фото із сайту poleznoznati.com
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l МАЙСТЕР–КЛАС

Кіт тримається хатини,
а пес – людини
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Для того, аби снуд був об’ємнішим, а переплетення — більш фактурним, краще взяти товсті нитки
і спиці № 5 або 6. Набираємо 30 петель, в’яжемо 6
рядів панчішною в’язкою (щільність 30 петель —
24 см). Далі ділимо на 5 частин по 6 петель і пров’язуємо кожну смужку окремо завдовжки 20 см, збираємо готові стрічки на булавку, а тоді всі разом
30 петель на 1 спицю, виконуємо приблизно 50 см
панчішною в’язкою (Якщо ви хочете, щоб шарф можна було двічі обкрутити навколо шиї, треба подвоїти
цю довжину). Знову ділимо на 5 частин по 6 петель
і пров’язуємо по 20 см окремо кожну смужку, збираючи петлі на булавку. Переплітаємо ці стрічки поміж тими, що на протилежному кінці шарфа, знову
збираємо всі петлі на одну спицю, в’яжемо 6 рядів
і закриваємо. На обох кінцях виробу прикріплюємо
китиці.

Для дівчат дуже важливо мати
привабливий вигляд. Адже це додає
впевненості у собі, а компліменти від
протилежної статі підвищують самооцінку.
І якщо підібрати одяг можна самостійно,
то зробити гарну, модну зачіску вам
допоможе тільки професіонал. Але для
початку радимо розібратися в тому, які ж
стрижки у тренді в 2018 році
ДЛЯ КОРОТКОГО ВОЛОССЯ
Якщо раніше актуальним було гладко укладене волосся, то тепер — недбало укладене або
хвилясті пасма. Нерівні й асиметричні краї зроблять класичні стрижки трохи більш сучасними.
ПІКСІ. Дуже зручна, не вимагає зусиль при
укладанні. Існує чимало варіантів цієї стрижки,
що дає змогу підібрати її до будь-якої форми обличчя. Всупереч загальній думці, піксі відмінно
підійде навіть для тонкого волосся (за рахунок
правильної укладки воно буде більш об’ємним).

тися в тренді. І навіть таку класичну зачіску можна носити по-різному. Наприклад, робити рівне,
гладке волосся або ж завивати, створюючи деяку недбалість.
ПОДОВЖЕНИЙ БОБ. Дуже важливо вибрати правильну довжину, яка і є основою у створенні зачіски.

Фото із сайту i.pinimg.com

Сміливим, зухвалим дівчатам сподобається
боб із виголеною скронею. Така комбінація має
досить ефектний вигляд

Якщо ж ви вирішили зробити справжній безшовний снуд, то вам знадобляться кругові спиці
і 200–300 грамів пряжі (залежно від бажаної довжини і ширини).
Щоб розрахувати необхідну кількість петель,
слід визначити щільність в’язання. Для цього вив’яжіть обраним узором невеличкий зразок, поміряйте
його розміри і проведіть обчислення: кількість петель поділіть на ширину зразка в сантиметрах. Наприклад, 22 петлі ділимо на 9 см — отримуємо 2,4
петлі в 1 сантиметрі виробу. Якщо ми хочемо снуд

БОБ. У 2018 році стилісти його трохи удосконалили. Наприклад, додали градуювання,
асиметричні пасма, косу гривку або досить різкі
перепади довжини. Кожен із цих варіантів стильний і цікавий.
Боб із асиметричним чубчиком – чудове рішення для сміливих, екстравагантних дівчат!

Набрані петлі з’єднуємо в коло і на кругових спицях в’яжемо 5 см гумки (1 лицьова, 1 виворітна). Далі
переходимо на обраний візерунок і виконуємо ним
приблизно 20–25 см. При цьому слід пам’ятати, що
при використанні кругових спиць усі ряди пров’язуються з лицьового боку, — отже, в більшості узорів
парні ряди (якщо зазвичай вони пров’язуються виворітними петлями), слід в’язати лицьовими. Коли
маємо бажану ширину шарфа, переходимо знову на
гумку (1 лицьова, 1 виворітна) і в’яжемо так ще 5 см,
після чого закриваємо петлі і закріплюємо нитку.
Готовий виріб потрібно випрати і висушити на рушнику.
Якщо ви далеко не початківець, то осилите
справжній шедевр — оригінальний снуд із плетінкою. В’язати його просто, зате вигляд він матиме
стильний і нарядний. Плетений елемент можна носити спереду або на плечі.

l НА ЗАМІТКУ

Шпаргалка на щодень

ДЛЯ ДОВГОГО ВОЛОССЯ
Зараз у тренді асиметричність, великі, трохи
недбалі хвилі або ж пряме скуйовджене волосся.
«ДРАБИНКА» І КАСКАД передбачають поступовий багатоступеневий перехід довжини
(від короткого до довгого). Найчастіше «драбинкою» стрижуть пасма біля обличчя. Каскад —

Солодке життя без шкоди для фігури,
або Як зробити низькокалорійний торт
ОЗДОБЛЕННЯ

n Не соромтеся — роззувайтесь! Якщо вам доводиться увесь
день сидіти (наприклад, на роботі) у взутті, воно може почати
неприємно пахнути. Особливо це актуально взимку, коли ви
у чоботях

За східним календарем 16 лютого
повноправним господарем року стає
жовтий земляний Собака – надійний
і відданий друг. Хай 2018-й буде до
вас добрим і приязним, як оцей
золотистий ретривер зі щирим,
привітним поглядом!
Якщо ви випадково розбили скляну ємність
на дрібні шматочки, то легко прибрати їх
допоможе пластилін. Просто покачайте кульку

з нього по тому місцю, де розсипані осколки.
Під рукою нема пластиліну – виручить газета: намочіть її і промокніть місце з розбитим склом.

Свіжі фрукти, фруктові
чіпси, кокосова стружка,
желе, драже
Свіжі фрукти, кокосова
стружка

КРЕМ

Аби зарадити цьому, спробуйте загорнути їх у мокрий рушник, а через
2–3 години надягти і досушити на руках.

n Вам сподобалася цікава футболка чи гарна наволочка в
магазині, але ви сумніваєтеся в якості обраної речі?
Перевірте! Візьміть ділянку тканини, міцно стисніть її в кулаці на декілька секунд і відпустіть. Якщо тканина стала схожою на пожмаканий
папір – значить, її обробили спеціальною речовиною, щоб виріб тримав
форму. Така річ втратить свій вигляд і перетвориться на ганчірку вже після першого прання.

Можна

Вершковий, заварний

ПРОСОЧУВАЧ

Свіжовичавлені соки, фруктове
пюре, коньяк + кава

n У холодну пору року неприємно одягати на себе зимний светр чи
штани перед виходом на мороз

n Якщо нові шкіряні перчатки виявились тіснуватими, руки в них
обов’язково мерзнутимуть

більш різноманітна стрижка, і на довгому волоссі
вона просто приголомшлива.

ПРОШАРКИ

Маскувати запах спреями не варто — так ви можете досягти зворотного ефекту. Є дуже простий і дієвий спосіб освіжити взуття. Насипте на
ніч у кожен чобіт по 1–2 столові ложки соди, добре потрусіть, щоб вона
всередині рівномірно розподілилася. Вранці витрусіть соду — результати
вас вразять!

Крім того, бувають випадки, коли речі сушились на балконі, а вони терміново необхідні. Вихід простий: налийте в порожню пластикову пляшку
гарячої води і покладіть такий «обігрівач» поміж згорнутого одягу, приготовленого для виходу. Пережити мороз буде значно легше.

КАСКАД. Цю стильну зачіску можна зробити
навіть на короткому волоссі. Для цього відвідайте стилістів, які володіють спеціальними техніками стрижки.

ТІСТО
Бісквітне

ДЛЯ ВОЛОССЯ СЕРЕДНЬОЇ ДОВЖИНИ
На базі цієї довжини можна створювати різноманітні зачіски та стрижки — від ніжних, романтичних до досить строгих.
КАСКАД ідеально підходить для тих, у кого
тонке або позбавлене об’єму волосся, адже таку

СТРИЖКИ З ГРИВКОЮ
Чубчик візуально змінює будь-яку зачіску і
навіть форму обличчя. В тренді — як пряма рівна
гривка, так і філірувана або із рваними краями.
Ці варіанти підійдуть до каскаду і подовженого
каре. А для піксі ідеальною буде асиметрична
гривка.
Короткий чубчик також у моді, тому сміливо
експериментуйте.

ОЗДОБЛЕННЯ

Глазур, мастика для тортів,
вершки, горіхи, цукрові фігурки

ПРОШАРКИ

Консервовані фрукти, сухофрукти,
горіхи, цукати, варене згущене
а
н
ж
о
Не м
молоко, варення, суфле, безе

КРЕМ

Масляний, шоколадний

ПРОСОЧУВАЧ

Згущене молоко, варення, сиропи

ТІСТО

Пісочне, листкове, безе

стрижку вкладати досить просто. І для тих, у кого
густе, важке волосся, каскад – справжній порятунок, бо він полегшить стрижку.
КАРЕ — хороший варіант для дівчат, які не
дуже люблять креатив, але все ж хочуть залиша-

Джерело: сайт для жінок і про жінок
«Моя леді» (myledi.pp.ua).
Фото із сайту myledi.pp.ua.
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l СВІТОВЕ ІМ’Я

І від подряпини
боляче

Фото із сайту vybor.ua.

l СІМ «Я»

«Як гублю якусь річ, ніколи не кажу вдома правди, бо будуть бити.
Краще вигадати, що хулігани у школі відібрали», – ділилася гірким
досвідом дорогою додому одна дівчинка з іншою. Того дня вона
загубила рукавичку і дуже шкодувала… Підозрюю, є діти, яких
батьки карають ще і за оцінки, розбитий посуд, обман. Є так багато
причин для лупнів, так легко дорослому зірватися, накричати,
звинуватити або ж спокійно потягнутися за ременем, що чекає на
почесному місці, – і так важко вчинити інакше
Оксана КОВАЛЕНКО,
мама

и міркуєте над старою, як
світ, темою: бити чи не бити?
Як не дивно, в ефективність
фізичних покарань усе ще вірить
чимало батьків. «Мене били і я б’ю.
Та люди з діда-прадіда так роблять!
Вічно!» – аргументувала мені молода мама, коли я зауважила, що трирічна дитина дає їй здачу, бо користується методом, який підгледіла
у неї ж… Не хочеться, але зізнаюся:
старші мої хлопці вряди-годи були
луплені. Отримували зазвичай за
взаємні чвари, коли не допомагали
ні вмовляння, ні сварка. Після того
було боляче, усім… Тому наступні
двоє моїх дітей у цьому сенсі недоторкані. Сподіваюся, так буде і далі,
бо з моїм дорослішанням як мами
усе більше сил кидаю на те, щоб
мати самовладання в такі моменти,
коли воно тікає зі швидкістю світла.
Я упевнена в достовірності найсвіжіших досліджень: дитині шкодить
не те що замашний ляпас, а навіть
легенький ляпанець.
«Сьогодні батьки і вчителі
більше не можуть змусити дітей
слухатися. Реальність вимагає,
щоби ми використовували нові
методи впливу і мотивації дітей до
взаємодії. Покарання – побиття,
ляпас, приниження, позбавлення чого-небудь – це застарілий і
неефективний метод закріплення
дисципліни», – заявляє психолог,
доктор Рудольф Драйкус. Його колеги озвучили інші очевидні речі.
Наприклад, що фізичне насилля
не заохочує дитину до головного – змінитися: вона просто стає
хитрішою, обачнішою і одночасно
засвоює: «Той правий, хто сильніший».
Отож, якщо тати і мами зважаться взагалі відмовитися від фізичного покарання, доведеться починати
вчитися не втрачати самовладання
у моменти, коли, здається, дитина
чи діти заповзялися довести до сказу. У кожного свої секрети: комусь
допомагає «порахувати до десяти»,
одна мама розповідала, що забирається швиденько геть (в іншу кімнату, у супермаркет) і повертається
обговорити ситуацію, коли опанує
себе; інша повідомляє дитині, що їй
потрібен час подумати, і теж «себе
охолоджує».
А до того і по тому – нічого нового – проблеми з дітьми ефективно,
коли хочете «модно», варто вирішувати СПІЛКУВАННЯМ. Це, на жаль,
не одразу дає ефект, але сходинка
за сходинкою… Допоможе власне дитинство. Кожен із дорослих
згадає, як часто його (маленького
хлопчика чи дівчинку) не розуміли
батьки, як підсміювалися чи відмахувалися від його тривог. У цьому
й суть поширеної помилки. Думати,
що у дітей проблем, порівняно з
нами, не буває, що їм менш боляче
від образ, що їм не так шкода загублених речей і байдуже до поганих

В

оцінок, – так думати
помилково!
Дуже добре
було б, якби та
дівчинка, яка загубила рукавичку,
почула від мами слова співчуття: «Тобі, певно,
мерзнуть ручки. Та й на душі неприємно. Мені теж…» Звичайнісінька
фраза, що спонукає дитину не планувати ніяких обманів і знати, що
раз мама зрозуміла у такому, то й з
іншим до неї можна підходити. Тим
більше, є на цю тему дуже влучний
вислів: «Накидатися з повчаннями у
момент, коли людині й так непросто,
– це все одно, що навчати плавати
того, хто тоне».
Не один психотерапевт, який
працює з мамами і татами, скаже:
«Якби десятки років тому дорослі
думали, що роблять і що кажуть,
нинішнім людям не довелося б так
багато перенавчатися. Всі ми – продукт власного минулого, розмовляємо зі своїми дітьми так, як з нами
розмовляли наші батьки та вчителі».

“

Фізичне насилля
не заохочує дитину
до головного
– змінитися:
вона просто
стає хитрішою,
обачнішою і
одночасно засвоює:
«Той правий, хто
сильніший».

Ось що зауважує одна з експерток
Адель Фабер, яка навчилася по-новому втішати доньку: «Щоб перейти
від слів «Це не боляче. Це ж маленька подряпинка» до інших – «Навіть
від малюсінької подряпинки буває
дуже боляче», я мала добряче попрацювати над собою». Співчутливе слово психотерапевтка радить
казати для початку і дітям, які не хочуть виконувати домашні завдання.
«Як я тебе розумію – іноді так важко
зібратися… Давай проаналізуємо,
що не так, що тобі заважає, що нам
треба змінити», – ці щиро сказані
слова – перший крок до взаємодії.
Адель Фабер рекомендує записати
все, що хочуть змінити у підготовці
«домашки» і дитина, і батьки, а тоді
шукати консенсус. Мовляв, пропозиція вирішувати разом дає синові,
доньці можливість зрозуміти, що у
них вірять, що їхні рішення і вміння
мислити цінують і потребують; дітям
важливо, що дорослі не вважають
себе всемогутніми і вміють бачити у
дитині партнера (нехай не за досвідом, але однозначно за людською
гідністю).
Запитання і теми для
обговорення чекаю на адресу:
okovalenko74@gmail.com

Зіно Давидофф — король тютюнового світу з Новгорода-Сіверського.

Привіз у Європу кубинські
сигари, а потім спалив їх цілу
копицю, бо були неякісними
У рецептах успіху найвідоміших багатіїв світу традиційно є два
обов’язкові складники, що переважають всі інші компоненти:
непомірна праця і вихід за межі комфорту. Це простежується ледь
не у кожній біографії фігурантів списку «Forbes» (якщо не брати до
уваги відвертих злодіїв із пострадянських країн). І навіть у такому
неблагородному бізнесі, як торгівля тютюном, такий алгоритм
актуальний. Яскраве підтвердження цього — історія відомого на весь
світ вихідця з України Зіно Давидоффа (Зіновія Давидова)
Леонід ОЛІЙНИК

дного разу, розглядаючи
карту вин у ресторані, він
зрозумів, що до кожного із
напоїв пасувала б сигара, і почав
продавати тютюн разом із дорогим
алкоголем. Такі елегантні маркетингові рішення допомогли Зіно Давидоффу побудувати власну бізнес-імперію. Його прізвище на упаковці
стало ознакою хорошого смаку та
бездоганної якості.
Перш, ніж розповідати історію
єврейського хлопчика із бідної сім’ї,
який значною мірою диктував моду
у XX столітті, варто наголосити, що
куріння вбиває, навіть якщо пачка
цигарок виглядає, як витвір мистецтва.
Майбутній тютюновий магнат
народився 1906 року у Новгороді-Сіверському
(Чернігівщина),
згодом його батьки переїхали до
Києва.
Останні десятиліття царської
Росії супроводжувалися періодичними спалахами антисемітизму,
єврейські будинки часто громили
і вбивали їхніх мешканців. Тому
1911-го родина Давидових змушена була втікати в Женеву (Швейцарія). Там шестирічний Зіновій, або ж
Зуселе-Меєр, допомагав батькові
змішувати тютюн і згортати папіроси у невеликій крамниці, яка
і годувала емігрантів. Після закінчення школи голова сім’ї відправив
хлопця побачити світ до Латинської
Америки, виділивши гроші лише на
квиток в один бік.
Великого вибору куди поїхати
у Зіно не було, адже з документів
він мав лише тимчасову посвідку
на проживання у Швейцарії. Візу
вдалося відкрити в посольстві

О

Аргентини. Перетнувши океан,
Давидов намагався влаштуватися
офіціантом, утім дуже швидко життя показало належне йому місце
— тютюнову фабрику. Спочатку він
працював там простим робітником,
а згодом і закупівельником. Пізніше

“

Хоча Давидофф
продавав людям
розкіш, сам жив
доволі скромно,
не зраджуючи
власним звичкам із
часів бідної юності.

хлопець побував і в Бразилії, і на
Кубі, де два роки трудився на тютюновій плантації, освоюючи майстерність виробництва сигар. Саме тоді
Зіно винайшов спосіб пересилати їх
у Європу — в дерев’яних скриньках
із приладом, який вбирає надмірну
вологу.
ЗМІ часто цитуюють слова Давидова-старшого, коли той вперше
побачив кубинські сигари: «Кажуть,
що геніальне просте, але щоб настільки…»
Щоправда, коли син повернувся в Женеву, місця в сімейному бізнесі йому не знайшлося. Та й справи в тютюновій крамниці йшли не
надто добре, тому її довелося продати. Але новий власник призначив
Зіно управляючим і не пошкодував
про це, адже через два роки той викупив магазин за вдвічі більшу ціну.
Зі своєю дружиною Мартою
Зіновій познайомився на танцях.
Це було справжнє кохання. Вони
зустрілися після повернення хлоп-

ця з Куби і з того часу завжди були
разом: працювали у власних крамницях, а вона все життя про нього
турбувалася, готуючи український
борщ і вареники.
Під час Другої світової війни
тільки Давидофф торгував дорогим
тютюном у Європі. Він, як і згодом
Стів Джобс, у бізнесі завжди робив
ставку на ексклюзивність, елітарність своєї продукції. Йому навіть
вдалося домовитися про співпрацю з кубинськими революціонерами й переконати їх відмовитися від
машинного виробництва сигар.
У 1970 році фірма «Давидофф»
об’єднується з імпортером тютюну
«Оттін’є Імпекс компані», чим суттєво закріплює становище на ринку.
Магазини компанії відкриваються
в найбільших світових столицях, до
них навідуються найвідоміші люди
планети: Арнольд Шварценеггер,
Вупі Голдберг, Лінда Євангеліста,
Джек Ніколсон…
Хоча Давидофф продавав людям розкіш, сам жив доволі скромно, не зраджуючи власним звичкам
із часів бідної юності. Кажуть, що він
лише раз зумів вирватися із дружиною у відпустку, але пробув на
курорті тільки один день, бо бізнес
вимагав особистої присутності.
А наприкінці життя, щоб зберегти репутацію фірми, публічно
спалив 200 тисяч сигар через їхню
низьку якість.
Зіно Давидофф помер у 1994
році, залишивши після себе величезну корпорацію, яка нині реалізовує не лише тютюн та алкоголь,
а й одяг, парфуми, вироби зі шкіри.
В одному з інтерв’ю Зіно зізнався:
«Я все життя торгував мріями та
ілюзіями. Мій батько міг би мною
пишатися».

www.volyn.com.ua
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l ПСИХОЛОГІЯ

l ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

А хто ви
на «Дереві з чоловічками»?
Пройдіть популярний у світі запитальник
Відомий британський психолог
Піп Вілсон створив цей тест для
учнів, щоб перевірити, як вони
освоїлися в школі за перші три
роки. Однак пізніше з’ясувалося,
що тест актуальний і для дорослих. Він допомагає людині визначити її сьогодення, бажаний
емоційний стан і навіть якоюсь
мірою усвідомити своє становище в суспільстві

Що означає,
коли літаєш уві сні?
Більшість психологів категорично відмовляються трактувати значення сновидінь своїх
пацієнтів. Однак фахівець із Канади Йен
Уоллес навпаки захоплюється цим. За свою
30-річну кар’єру зміг розтлумачити понад
150 тисяч сновидінь і склав список із найпоширеніших сюжетів та їхніх пояснень

кожного з цих чоловічків на дереві різний настрій і вони займають
різні місця. Для початку визначте,
який із них найбільше схожий на вас.
Після цього виберіть чоловічка, на якого
ви б хотіли бути схожі.

У

ПАДІННЯ
Що це означає: відчуття падіння вказує на те, що
ви дуже зациклилися на якійсь ситуації в реальному
житті. Вам треба розслабитися і відпустити її.
Що робити: іноді потрібно просто довіритися
собі і оточуючим, щоб все природним чином вирішилося.

РОЗШИФРОВКА
РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУ:
Якщо ви вибрали позицію номер 1, 3,
6 або 7, то це характеризує вас як цілеспрямовану людину, яка не боїться ніяких
перешкод.

“

ПОЛІТ

Фото із сайту Tutkatamka.com.ua

Тест був створений для
учнів, щоб перевірити,
як вони освоїлися в школі
за перші три роки. Однак
пізніше з’ясувалося, що він
актуальний і для дорослих.

Якщо ваш вибір припав на один із
таких номерів: 2, 11, 12, 18 або 19, то
ви товариські, завжди готові підтримати
друзів.
Вибір чоловічка під номером 4 визна-

чає вас як людину зі стійкою життєвою
позицією, яка бажає домогтися всіляких
успіхів без подолання труднощів.
Номер 5 — ви часто буваєте стомлені,
слабкі, у вас невеликий запас життєвих
сил.
Обрали чоловічка під номером 9 — ви
весела людина, що любить розваги.
Номер 13 або 21 — ви замкнуті, схильні до внутрішніх тривог та уникаєте частого спілкування з людьми.
Номер 8 — ви любите міркувати про
щось своє і занурюватися у власний світ.
Якщо ви вибрали номер 10 або 15 —
у вас нормальна адаптація до життя, ви
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перебуваєте в комфортному стані.
Номер 14 — ви падаєте в емоційну
прірву і, швидше за все, схильні до внутрішньої кризи.
Позицію номер 20 зазвичай обирають люди із завищеною самооцінкою. Ви
природжений лідер і хочете, щоб усі прислухалися саме до вас і ні до кого іншого.
Вибір припав на чоловічка номер 16?
Ви відчуваєте себе втомленим від необхідності підтримувати когось, але, можливо, ви побачили на цій картинці, що
номер 17 вас обіймає — в такому випадку
ви схильні розцінювати себе як людину,
оточену увагою.

Що це означає: здатність літати уві сні вказує на
те, що ви звільнилися від гніту обставин, які турбували
вас у реальному житті.
Що робити: хоча ви можете сприймати це відчуття звільнення як вдалу випадковість, зазвичай це
пов’язано з тим, що вам вдалося прийняти зважене
рішення або піднятися над обмеженнями, які накладають велику відповідальність.

НЕГОТОВНІСТЬ ДО ІСПИТУ
Що це означає: екзамени — це те, як ми оцінюємо свою здатність справлятися з проблемами, і такий
сон може вказувати на те, що ви критично ставитеся
до своїх успіхів у реальному житті.
Що робити: замість займатися нескінченним самопоїданням, краще постаратися згадати про свої
сильні сторони, віддавши належне знанням і досягненням, а не займатися постійною самокритикою.

БУТИ ГОЛИМ НА ПУБЛІЦІ
Що це означає: ми вибираємо одяг, щоб транслювати певний образ людям. Опинитися голим на
публіці може тлумачитися так: у реальному житті ви
переживаєте ситуацію, яка змушує вас відчувати себе
вразливим і слабким.
Що робити: хоча це може здатися соромно, іноді
потрібно просто розкритися перед іншими людьми,
щоб вони побачили ваші справжні таланти.

ВИПАДІННЯ ЗУБІВ
Що це означає: ваші зуби символізують те, наскільки впевненим і сильним ви почуваєтеся, тому це
знак того, що якась ситуація в реальному житті б’є по
вашій впевненості в собі.
Що робити: замість того, щоб сприймати цю ситуацію як щось, що знесилить вас, спробуйте спокійно
обдумати факти і прийняти її як виклик.

ПОГОНЯ
Що це означає: в реальному житті є проблема,
яку ви хочете вирішити, але не знаєте, як до неї підступитися.
Що робити: ця проблема часто може стати чудовою можливістю реалізувати певну особисту амбіцію. Хоча ваші переслідувачі можуть здаватися
страшними, насправді вони привертають вашу увагу
до нереалізованих талантів у власній гонці самореалізації.
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Кінозал
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1+1

12 — 18 лютого 2018 року

1+1, ІНТЕР, ТРК «УКРАЇНА», СТБ, ICTV,
НОВИЙ КАНАЛ, МЕГА 2+2, К-1, ZIK

l РЕЗОНАНС

Скандал навколо фільму «Кіборги»
Режисер Ахтем Сеїтаблаєв
сказав, що не подасть
руки письменнику
Сергію Лойку
Василь КІТ

осійсько–американський фотограф та
письменник Сергій Лойко звинуватив
команду фільму «Кіборги» у плагіаті.
Лойко, який написав не менш резонансну
книгу «Аеропорт» про захисників Донецького летовища, стверджує, що в нього автори
стрічки вкрали чотири сюжети.
— Наприклад, у фільмі є такий трагікомічний епізод, коли у морозильнику лежали
два трупи сепаратистів, — каже він. — Просто їх не можна нікуди перенести. І у своєму
романі я вигадав такий елемент чорного
гумору, коли друга «кіборга», який тільки–но
приїхав, і не в курсі, що відбувається, посилають по «Пепсі–колу». Він відкриває морозильник, бачить ці два трупи… Один до одного у фільмі ці два тіла в морозильнику.
Після гучного звинувачення між Сергієм Лойком та командою творців «Кіборгів», розгорілась дискусія. Автор сценарію
Наталія Ворожбит відповіла, що спеціально не читала «Аеропорт», і називає те, що
трапилося, «приємним збігом». А знімальна група навіть опублікувала офіційну
відповідь. У ній, зокрема, цитуються слова
режисера Ахтема Сеїтаблаєва: «Перший
драфт сценарію Наталя надіслала мені
15 липня 2015 року, а книжка «Аеропорт»
побачила світ 3 вересня 2015-го», — стверджує режисер. Наводиться там й інша цитата
— Пилипа Іллєнка, голови Державної агенції

Р

Сергій Лойко.

Не сваріться, круті і фільм, і книжка!

“

Є такий трагікомічний епізод, коли у морозильнику
лежали два трупи сепаратистів.

з питань кіно: «Історія Донецького аеропорту — це історія України, а не об’єкт авторського права однієї людини».
Зрештою, Сергій Лойко написав колонку, в якій заявив, що знімає підозри у плагіаті,
бажає фільму успіху (хоч раніше назвав його
«унилим гів...ом»), та просить вибачення.
А також сподівається, що опоненти теж перепросять його.
Однак в нещодавньому інтерв’ю «Українській правді. Життя» Ахтем Сеїтаблаєв заявив, що не просто не має бажання спілкуватися з Лойком, а й «навіть подавати йому
руки». Хоч з приводу звинувачень у плагіаті,
і зокрема щодо епізоду з морозильником,
пояснив:

— Був я недавно серед бійців 3-го полку
спецпризначенців, який очолює Олександр
Трепак. Вони знову нагадали про те, що кожного нового бійця, жартуючи, підводили до
цього холодильника — і за «Пепсі–колою»,
і за льодом. Пан Лойко неправий, він абсолютно це розуміє — інакше б не прибирав
своє сміття (першу публікацію зі звинуваченням у плагіаті. — Ред.) на особистій сторінці
у «Facebook».
…Що ж, і фільм «Кіборги», і книга «Аеропорт» стали подіями у культурному
житті України. І можна лише пожалкувати, що талановиті люди, які їх створили,
сварками затьмарюють враження від
цих непересічних творів.

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.30, 15.00 «Міняю
жінку»
16.15 Т/с «Я знову тебе кохаю»
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Школа» (16+)
22.00 «Інспектор. Міста»
23.35 Т/с «Як уникнути покарання
за убивство#2» (18+)

10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості#2 (16+)
16.00 Історія одного злочину
(16+)
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
(12+)
19.45 Ток#шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров» (12+)
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
(16+)

СТБ
06.10 Т/с «Коли ми вдома»
07.40 «Все буде смачно!»
09.55 Х/ф «Пропоную руку і серце»
11.50 «Хата на тата»
15.25 «Містичні історії#3 з Павлом
Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна#Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»
20.00, 22.40 «Слідство ведуть
екстрасенси»
23.40 «Один за всіх»

ICTV
05.00 Т/с «Відділ 44» (16+)
05.50, 19.20 Надзвичайні новини
06.40 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05, 13.15 Секретний фронт.
Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15 Х/ф «Історія лицаря»
16.30 Х/ф «Паркер» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Поганий хороший коп» (16+)
22.30 Свобода слова

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 «Нове Шалене відео по#
українськи»
10.50 Х/ф «Таємниця татуйованої
мумії»
12.50 Т/с «Ментівські війни. Київ» (16+)
16.25 Х/ф «Миротворець» (16+)
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАІ»
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог» (16+)
21.25, 23.00 Т/с «Кістки 6» (16+)
22.05 Т/с «Кістки 7» (16+)

ZIK
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші про
головне. Ранок 09:10, 15:15, 23:00
«Дзеркало історії» 10:10 «Європа у
фокусі» 10:40 Перші другі з Наталією
Влащенко 11:30, 00:40 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 12:00 Доказ
12:30 «Добрий ZIK» 13:00 Перші про
головне. День 16:05 Злий дім 17:00
Перші про головне. Вечір 19:15 VOX
POPULI 20:00 HARD з Влащенко 21:00
«Перші про головне» 21:35 Гра в
класику з Сергієм Рахманіним 22:30 «В
очі» 00:00 «Королева півдня» 04:00
Художній фільм 05:20 Концерт

ÑÅÐÅÄÀ , 14 ЛЮТОГО

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 13 ЛЮТОГО
1+1

Ахтем Сеїтаблаєв.

НОВИЙ КАНАЛ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 03.00 Зона ночі
1+1»
04.20 Абзац
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
06.20, 07.10 М/с «Дракони: Перегони
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
безстрашних»
новин»
07.09, 08.29 Kids Time
09.30, 10.50, 12.20 «Чотири весілля»
08.30 Х/ф «Не гальмуй» (12+)
12.35, 14.10 «Міняю жінку»
10.20 Від пацанки до панянки
15.50 Т/с «Я знову тебе кохаю» (12+)
17.00 Ревізор. Крамниці
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» (12+)
19.00 Ревізор
20.30 «Секретні матеріали»
21.30 Cтрасті за Ревізором
21.00 Т/с «Школа» (16+)
МЕГА
22.00 «Гроші 2018»
06:00 Бандитська Одеса 08:00 Правда
23.15 «Голос країни 8»
життя 09:00 Королівська кобра: обличчям
ІНТЕР
до обличчя 10:00 Дивовижний Ізраїль
10:40 Місця сили 11:40 Смартшоу
06.10, 22.30 «Слідство вели... з
12:40 Україна: забута історія 13:30
Леонідом Каневським»
Чорна піхота 14:20 Містична Україна
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
15:10, 21:40 Відчайдушні рибалки
Новини
16:00, 20:50 Скарби зі звалища 17:00
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» Найнебезпечніші тварини 18:00, 22:40
10.20, 12.25 Х/ф «Ігри дорослих
Ідеї, що перевернули світ 19:00 Таємниці
автокатастроф 20:00 Великі танкові
дівчат»
13.30 Концерт «Творчий вечір Костянтина битви 23:40 Охоронці Гітлера
Меладзе. Останній романтик»
К1
16.10 «Чекай мене»
06.00 Т/с «H2O: Просто додай води»
18.00, 19.00 Ток#шоу «Стосується
06.30 «TOP SHOP»
кожного»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
20.00 «Подробиці»
08.20 «Файна Юкрайна»
20.40 Т/с «Запитайте в осені»
09.30, 16.30 Т/с «Беверлі#Хілс, 90210»
УКРАЇНА
11.25 «Орел і Решка. Шопінг 2016»
12.25, 18.00 «Орел і Решка»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
13.25, 19.00 «Орел і Решка. Незвідана
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
Європа»
23.00 Сьогодні
14.25, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний
09.30 Зірковий шлях
2»
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Дочки#мачухи» (12+) 15.25, 21.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
18.00 Т/с «Обручка з рубіном» (12+)
22.00 «Вірю не Вірю»
19.45 Ток#шоу «Говорить Україна»
23.00 Х/ф «Велике весілля» (16+)
21.00 Т/с «Чорна кров» (12+)
23.30 Х/ф «Еволюція Борна» (16+)
2+2

18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Скетч#шоу «На трьох»
23.30 Х/ф «Острів» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Зона ночі
03.40 Абзац
05.29, 06.49 Kids Time
05.30 М/с «Дракони: Перегони
безстрашних»
06.50 Проект Перфект
09.20 Кохання на виживання
11.20 Ревізор
СТБ
14.30 Страсті за Ревізором
06.10 Т/с «Коли ми вдома»
17.20 Ревізор. Крамниці
08.05 «Все буде смачно!»
19.00 Х/ф «Однокласники»
09.05 «Хата на тата»
(16+)
11.00 «МастерШеф # 5»
21.00 Х/ф «Однокласники 2»
15.25 «Містичні історії#3 з Павлом
(16+)
Костіциним»
23.00 Х/ф «Супералібі» (16+)
17.30, 22.00 «Вiкна#Новини»
ІНТЕР
МЕГА
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
06:00 Бандитський Київ 08:00
06.00 Мультфільм
історія»
Правда життя 09:00 Акула 21#го
06.10, 22.30 «Слідство вели... з 20.00 «Наречена для тата»
століття 10:00 Дивовижний
Леонідом Каневським»
22.40 «Давай поговоримо про
Ізраїль 10:40 Місця сили 11:40
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
секс 4»
Смартшоу 12:40 Україна: забута
17.40 Новини
історія
13:30 Прихована
ICTV
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
реальність 14:20 Містична
Інтером»
Україна
15:10, 21:40 Відчайдушні
05.35, 20.20 Громадянська
рибалки 16:00, 20:50 Скарби зі
10.20, 12.25, 20.40 Т/с
оборона
звалища 17:00 Найнебезпечніші
«Запитайте в осені»
06.30 Ранок у великому місті
тварини 18:00, 22:40 Ідеї, що
12.50 Х/ф «З життя начальника 08.45 Факти. Ранок
перевернули світ 19:00 Таємниці
карного розшуку»
09.15, 19.20 Надзвичайні
автокатастроф 20:00 Великі
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
новини
танкові битви 23:40 Охоронці
18.00, 19.00 Ток#шоу
10.10 Більше ніж правда
Гітлера
«Стосується кожного»
11.05, 17.40, 21.25 Т/с
К1
20.00 «Подробиці»
«Поганий хороший коп»
06.00 Т/с «H2O: Просто додай
(16+)
УКРАЇНА
води»
12.05, 13.20 Х/ф «Історія
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
06.30 «TOP SHOP»
лицаря»
07.40
«Чи
знаєте ви, що...»
Україною
12.45, 15.45 Факти. День
08.20 «Файна Юкрайна»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
15.15, 16.15 Т/с
09.50, 16.10 Т/с «Беверлі#Хілс,
19.00, 23.00 Сьогодні
«Володимирська, 15»
90210»
09.30 Зірковий шлях
(16+)

11.10 «Орел і Решка. Шопінг
2016»
12.10, 18.00 «Орел і Решка»
13.10, 19.00 «Орел і Решка.
Незвідана Європа»
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
Ювілейний 2»
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Вірю не Вірю»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 «Облом.UA.»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.10 «Загублений світ»
13.05 «Помста природи»
15.05 Х/ф «Викуп» (16+)
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог»
(16+)
21.25 Т/с «Кістки 7» (16+)
23.00 Т/с «Кістки 6» (16+)

ZIK
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
про головне. Ранок 09:10,
15:15, 23:30 «Дзеркало історії»
10:10 «Завтра вже сьогодні»
10:40 Доказ 11:35 «Житлоблуд»
12:00 HARD з Влащенко 13:00
Перші про головне. День 16:00
Гра в класику з Сергієм
Рахманіним 17:00, 20:00 Перші
про головне. Вечір 19:15 VOX
POPULI 21:00 «Перші про
головне» 21:35 «Почути Україну»
23:00 «DROZDOV» 00:00
«Королева півдня» 00:40
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 04:00 Художній фільм
05:20 Концерт

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
10.30 Свекруха або невістка
«Сніданок з 1+1»
11.20 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.30, 15.30 Агенти
16.45, 19.30 ТСН:
справедливості#2 (16+)
«Телевізійна служба
16.00 Історія одного злочину (16+)
новин»
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
(12+)
12.20, 13.30, 14.55 «Міняю жінку» 19.45 Ток#шоу «Говорить Україна»
16.15 Т/с «Я знову тебе кохаю»
21.00 Т/с «Чорна кров» (12+)
(12+)
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
(16+)
(12+)
СТБ
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Школа» (16+)
07.55 «Все буде смачно!»
22.00 «Одруження наосліп»
08.55 «Хата на тата»
23.35 Т/с «Як уникнути покарання 10.30 «МастерШеф # 5»
за убивство#2» (18+)
15.25 «Містичні історії#4 з Павлом
Костіциним»
ІНТЕР
17.30, 22.00 «Вiкна#Новини»
06.00 Мультфільм
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
06.10, 22.30 «Слідство вели... з
історія»
Леонідом Каневським»
20.00, 22.40 «МастерШеф.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Кулінарний випускний»
17.40 Новини
ICTV
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
05.35, 10.10 Громадянська
10.20, 12.25, 20.40 Т/с
оборона
«Запитайте в осені»
06.30 Ранок у великому місті
12.50 Х/ф «Нічна подія»
08.45 Факти. Ранок
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
18.00, 19.00 Ток#шоу «Стосується 11.05, 17.45, 21.25 Т/с «Поганий
кожного»
хороший коп» (16+)
20.00 «Подробиці»
12.05, 13.15 Х/ф «Острів» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
УКРАЇНА
15.15, 16.15 Т/с «Володимирська,
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
15» (16+)
Україною
18.45, 21.05 Факти. Вечір
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
20.20 Секретний фронт

1+1

22.25 Скетч#шоу «На трьох»
09.15, 16.10 Т/с «Беверлі#Хілс,
23.30 Х/ф «Сезон убивць» (16+)
90210»
«Орел і Решка. Шопінг 2016»
НОВИЙ КАНАЛ 11.10
12.10, 18.00 «Орел і Решка»
03.00 Зона ночі
13.10, 19.00 «Орел і Решка.
04.20 Абзац
Незвідана Європа»
06.09, 07.09 Kids Time
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
06.10 М/с «Дракони: Перегони
Ювілейний 2»
безстрашних»
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
07.10 Проект Перфект
Навколосвітня подорож»
10.00 Кохання на виживання
22.00 «Вірю не Вірю»
13.50 Х/ф «Великий Гетсбі»
2+2
(16+)
16.40 Х/ф «Клятва» (16+)
06.00 Мультфільми
18.45 Х/ф «До зустрічі з тобою» 08.00, 13.05 «Нове Шалене відео
(12+)
по#українськи»
21.00 Х/ф «Доки ти спав»
10.00, 18.15 «Спецкор»
23.10 Х/ф «Відмінниця легкої
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
поведінки» (16+)
11.05, 17.10 «Загублений світ»
14.50 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
МЕГА
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог»
06:00 Бандитська Одеса 08:00
(16+)
Правда життя 09:00, 17:00
21.25 Т/с «Кістки 7» (16+)
Найнебезпечніші тварини 10:00
Дивовижний Ізраїль 10:40 Місця 23.00 Т/с «Кістки 6» (16+)
сили 11:40 Смартшоу 12:40
ZIK
Україна: забута історія 13:30
Прихована реальність 14:20
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
Містична Україна 15:10, 21:40
про головне. Ранок 09:10, 15:15
Відчайдушні рибалки 16:00, 20:50 «Дзеркало історії» 10:10 «Почути
Скарби зі звалища 18:00, 22:40
Україну» 11:30 «DROZDOV» 12:00
Ідеї, що перевернули світ 19:00
Злий дім 13:00 Перші про
Таємниці автокатастроф 20:00,
головне. День 16:30 «Стежками
23:40 Охоронці Гітлера
війни» 17:00 Перші про головне.
Вечір 19:15 VOX POPULI 20:00
К1
HARD з Влащенко 21:00 «Перші
06.00 Т/с «H2O: Просто додай
про головне» 21:35 Інша Україна
00:00 «Королева півдня» 00:40
води»
Історична правда з Вахтангом
06.30 «TOP SHOP»
Кіпіані 04:00 Художній фільм
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
05:20 Концерт
08.20 «Файна Юкрайна»

×ÅÒÂÅÐ , 15 ЛЮТОГО
1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.30, 14.55 «Міняю
жінку»
16.15 Т/с «Я знову тебе кохаю»
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Школа» (16+)
22.00 «Міняю жінку  13»
23.00 «Право на владу 2018»

ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.10, 22.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с
«Запитайте в осені»
12.50 Х/ф «Справи сердечні»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Токшоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості2 (16+)
16.00 Історія одного злочину
(16+)
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
(12+)
19.45 Токшоу «Говорить Україна»
21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА
«АЕК»  «Динамо»

Ï’ßÒÍÈÖß, 16 ЛЮТОГО

Прихована реальність 14:20
Містична Україна 15:10, 21:40
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
Відчайдушні рибалки 16:00,
20:50 Скарби зі звалища 17:00
07.50 «Хата на тата»
Королівська кобра: обличчям до
11.20 «МастерШеф  5»
15.25 «Містичні історії4 з Павлом обличчя 18:00, 22:40 Ідеї, що
перевернули світ 19:00 Таємниці
Костіциним»
автокатастроф 20:00, 23:40
17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
Охоронці Гітлера
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
К1
історія»
19.55, 22.40 «Я соромлюсь свого 06.00 Т/с «H O: Просто додай
2
тіла 5»
води»
06.30 «TOP SHOP»
ICTV
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
05.35 Громадянська оборона
08.20 «Файна Юкрайна»
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 16.10 Т/с «БеверліХілс,
08.45 Факти. Ранок
90210»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.10 «Орел і Решка. Шопінг
10.10 Секретний фронт
2016»
11.05, 17.45, 21.25 Т/с
12.10, 18.00 «Орел і Решка»
«Поганий хороший коп»
13.10, 19.00 «Орел і Решка.
(16+)
Незвідана Європа»
12.05, 13.15 Х/ф «Сезон
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
убивць» (16+)
Ювілейний 2»
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
14.10, 22.30 Скетчшоу «На
Навколосвітня подорож»
трьох»
22.00 «Вірю не Вірю»
15.15, 16.15 Т/с
2+2
«Володимирська, 15»
(16+)
06.00 Мультфільми
18.45, 21.05 Факти. Вечір
08.00, 13.05 «Облом.UA.»
20.20 Інсайдер
10.00, 18.15 «Спецкор»
23.30 Х/ф «Анаконда» (16+)
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
НОВИЙ КАНАЛ 11.05, 17.10 «Загублений світ»
14.00 Х/ф «Безодня»
03.00 Абзац
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог»
04.49, 06.39 Kids Time
(16+)
04.50 М/с «Дракони: Перегони
21.25, 23.50 Т/с «Кістки 7» (16+)
безстрашних»
23.00 Т/с «Кістки 6» (16+)
06.40 Проект Перфект
09.10 Кохання на виживання
ZIK
11.00 Ревізор
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
14.50 Страсті за Ревізором
про головне. Ранок 09:10,
17.00 Ревізор. Крамниці
15:15 «Дзеркало історії» 10:30
19.00 Х/ф «Відпадний препід» «Добрий ZIK» 11:00, 00:40
Історична правда з Вахтангом
(16+)
21.10 Х/ф «Відпадний препід 2» Кіпіані 11:30 Доказ 12:00 HARD
з Влащенко 13:00 Перші про
(16+)
головне. День 17:00, 20:00
23.40 Х/ф «Доки ти спав»
Перші про головне. Вечір 19:15
МЕГА
VOX POPULI 21:00 «Перші про
головне» 21:35 «Прямим
06:00 Бандитський Київ 08:00
текстом» 23:00 Перші другі з
Правда життя 09:00
Найнебезпечніші тварини 10:00 У Наталією Влащенко 23:40 Живе
пошуках краси 10:40 Дракула та багатство України 00:00
«Королева півдня» 04:00
інші 11:40 Смартшоу 12:40
Художній фільм 05:20 Концерт
Україна: забута історія 13:30

СТБ

ÑÓÁÎÒÀ, 17 ЛЮТОГО
1+1

ICTV

06.00, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
06.45 «Гроші 2018»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45 «Життя без обману»
11.15 «Інспектор. Міста»
13.00, 23.10 «Світське життя
2018»
14.00 «Голос країни 8»
16.25, 21.15 «Вечірній
квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»

05.30 Скарб нації
05.40 Еврика!
05.50 Факти
06.10 Більше ніж правда
07.55 Я зняв!
09.45 Дизельшоу
10.55 Особливості
національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетчшоу «На трьох»
17.00 Х/ф «Містер Бін на
відпочинку»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «Три дні на
вбивство» (16+)
22.10 Х/ф «Останній рубіж»
(16+)

ІНТЕР
05.40 «Мультфільм»
06.30 «Великий бокс.
Раймундо Бельтран 
Паулус Мозес»
08.20 Х/ф «У пошуках
капітана Гранта»
17.50, 20.30 Х/ф «Два
Івани»
20.00 «Подробиці»
22.15 Т/с «Не було б щастя»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
07.15 Зірковий шлях
08.15, 15.20 Т/с «Чорна
кров» (12+)
17.10, 19.40 Т/с «Лист Надії»
(12+)
22.00 Т/с «Щасливий квиток»
(16+)

СТБ
06.15 «Хата на тата»
07.55 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.10, 21.25, 23.20 Т/с
«Коли ми вдома. Нова
історія»
11.10 Х/ф «Любити й
вірити»
15.20 «МастерШеф.
Кулінарний випускний»
18.55 «Євробачення 2018»
22.30 «Євробачення 2018
Підсумки голосування»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.30, 14.55 «Міняю
жінку»
16.15 Т/с «Я знову тебе кохаю»
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
(12+)
20.15, 22.25 «Ліга сміху»

08.45 Х/ф «Швидка допомога»
17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
19.55, 22.40 Х/ф «Любити й
вірити»

Акула XXI століття 18:00, 22:40
Ідеї, що перевернули світ 19:00
Таємниці автокатастроф 20:00,
23:40 Охоронці Гітлера

К1

06.00 Т/с «H2O: Просто додай
ICTV
води»
05.35 Громадянська оборона 06.30 «TOP SHOP»
06.30 Ранок у великому місті
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.45 Факти. Ранок
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15, 19.20 Надзвичайні
09.15, 16.10 Т/с «БеверліХілс,
новини
90210»
10.10 Інсайдер
11.10 «Орел і Решка. Шопінг
11.05, 17.45 Т/с «Поганий
2016»
хороший коп» (16+)
12.05, 13.15 Х/ф «Анаконда» 12.10, 18.00 «Орел і Решка»
ІНТЕР
(16+)
13.10, 19.00 «Орел і Решка.
06.00 «Мультфільм»
12.45, 15.45 Факти. День
Незвідана Європа»
06.10, 22.00 «Слідство вели... 14.15 Скетчшоу «На трьох»
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
з Леонідом Каневським» 15.15, 16.15 Т/с
Ювілейний 2»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
«Володимирська, 15»
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
17.40 Новини
(16+)
Навколосвітня подорож»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.00 «Вірю не Вірю»
Інтером»
20.20 Антизомбі
23.50 «КВН»
10.20, 12.25 Т/с «Запитайте в 21.25 Дизельшоу
осені»
23.55 Комік на мільйон.
2+2
12.50 Х/ф «Поклич мене в
Найкраще
06.00 Мультфільми
далечінь світлу»
НОВИЙ КАНАЛ 08.00, 13.05 «Відеобімба»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
10.00, 18.15 «Спецкор»
18.00 Токшоу «Стосується
03.00 Зона ночі
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
кожного»
03.05 Абзац
11.05, 17.10 «Загублений світ»
20.00 «Подробиці тижня»
04.59, 05.59 Kids Time
15.15 Х/ф «Храм черепів»
23.50 Х/ф «Ворон» (18+)
05.00 М/с «Дракони: Перегони
(16+)
УКРАЇНА
безстрашних»
19.20 Т/с «Перевізник» (16+)
23.10 «Змішані єдиноборства.
06.00 Проект Перфект
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
UFC»
08.10 Кохання на виживання
Україною
10.00 Ревізор
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
ZIK
19.00, 23.00 Сьогодні 14.00 Страсті за Ревізором
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
09.30 Зірковий шлях
17.20 Ревізор. Крамниці
про головне. Ранок 09:15,
10.30 Свекруха або невістка
19.00 Х/ф «Ціпонька» (16+)
15:15, 03:30 «Дзеркало
11.20 Реальна містика
21.00 Х/ф «Училка» (16+)
історії» 10:35 «Прямим
13.30, 15.30 Агенти
22.50 Х/ф «Відмінниця легкої текстом» 12:00 Перші другі з
справедливості2 (16+)
Наталією Влащенко 12:40
поведінки» (16+)
16.00 Історія одного злочину
Живе багатство України 13:00
(16+)
МЕГА
Перші про головне. День 16:05
18.00 Т/с «Обручка з рубіном» 06:00 Бандитська Одеса 08:00 HARD з Влащенко 17:00 Перші
(12+)
Правда життя 09:00
про головне. Вечір 19:15 VOX
19.45 Токшоу «Говорить
Найнебезпечніші тварини 10:00 POPULI 20:00 FACE 2 FACE з
Україна»
У пошуках краси 10:40 Ілюзії
Тетяною Даниленко 21:00
21.00 Т/с «Чорна кров» (12+)
сучасності 11:40 Смартшоу
«Перші про головне» 21:30
23.20 Слідами
12:40 Підроблена історія 13:30 «Народ проти!» 00:30
Прихована реальність 14:20
Історична правда з Вахтангом
СТБ
Містична Україна 15:10, 21:40 Кіпіані 02:00 Концерт 03:00
06.00 Т/с «Коли ми вдома»
Відчайдушні рибалки 16:00,
«DROZDOV» 05:00 Художній
07.00 Х/ф «Ти F мені, я F тобі» 20:50 Скарби зі звалища 17:00 фільм

ÍÅÄ²Ëß, 18 ЛЮТОГО

«Титаніка» 23:30 Таємниці
автокатастроф

К1
06.00, 11.10 Т/с «H2O:
Просто додай води»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Мультфільми»
09.00 «Красуні»
10.00 «Ух ти show»
12.10 Х/ф «Король повітря»
14.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
22.15 «Їже, я люблю тебе!»

2+2

06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 «Заручники
правосуддя»
10.00
«Загублений
світ»
НОВИЙ КАНАЛ
11.00 Т/с «Перевізник» (16+)
03.10 Служба розшуку дітей 12.50 Т/с «Ментівські війни.
03.20 Зона ночі
Київ» (16+)
06.10, 07.49 Kids Time
16.25 Х/ф «АндроїдF
06.15 М/с «Лунтик і його
поліцейський» (16+)
друзі»
18.15 Х/ф «Інопланетна
07.50 Ревізор
конвергенція» (16+)
10.20 Страсті за Ревізором
20.00 Х/ф «Хижаки» (16+)
13.10 Х/ф «Елвін і
22.00 Т/с «Зустрічна смуга»
бурундуки 3»
(16+)
15.00 Х/ф «Однокласники»
23.55 Х/ф «Шлях війни»
(16+)
17.00 Х/ф «Однокласники
ZI K
2» (16+)
06:20 «МультZIK» 07:00
19.00 Х/ф «ЖінкаFкішка»
Перші про головне. Вечір
(16+)
08:45 Вижити в Україні
21.00 Х/ф «Повернення
09:40, 04:50 Художній
Супермена» (16+)
фільм 11:00 Злий дім 12:00
«Народ проти!» 15:10,
МЕГА
20:00 FACE 2 FACE з
06:00 Бандитський Київ
Тетяною Даниленко 16:00
07:30 Брама часу 08:10,
«Стежками війни» 16:30
18:10 У пошуках істини 10:00 «Прямим текстом» 17:55,
Охоронці Гітлера 11:50
03:00 Перші другі з Наталією
Британія: Друга світова 13:20 Влащенко 18:45 Доказ
Атака на Перл Харбор 14:20 19:25 Слідство. Інфо 21:00
Ідеї, що перевернули світ
«Перші про головне. Деталі»
15:20 У пошуках краси 16:10 22:00, 00:00 Історична
Дивовижний Ізраїль 17:10
правда з Вахтангом Кіпіані
Відчайдушні рибалки 21:00
23:30, 03:40 «Дзеркало
Титанік: народження легенди історії» 02:00 Концерт
22:30 Прокльони двійників

1+1
06.10 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лотозабава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.20 «Громада на мільйон»
11.25 «Світ навиворіт:
Індонезія»
12.45, 13.50, 15.05, 16.05
«Світ навиворіт: В’єтнам»
17.10, 23.10 «Ліга сміху»
19.30 «ТСНТиждень»
21.00 «Голос країни 8»

свого тіла 5»
19.00, 22.10 «Слідство ведуть
екстрасенси»
21.00 «Один за всіх»

ICTV

К1
06.00, 11.10 Т/с «H2O: Просто
додай води»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Мультфільми»
09.00 «Красуні»
10.00 «Ух ти show»
12.10 Х/ф «Ромео і
Джульєтта»
14.30 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
15.30 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»
16.30 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23.50 «КВН»

05.05 Факти
05.35 Інсайдер
07.15 Т/с «Код Костянтина»
(16+)
09.05 Т/с «Відділ 44» (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Містер Бін на
відпочинку»
14.35 Х/ф «Останній рубіж»
(16+)
16.35 Х/ф «Три дні на
ІНТЕР
вбивство» (16+)
05.50 «Мультфільм»
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
2+2
06.25 Х/ф «Їхали ми, їхали...» 20.35 Х/ф «Джек Райан.
06.00 Мультфільми
08.00 «Удалий проект»
Теорія хаосу» (16+)
09.00 «Готовимо разом»
22.40 Х/ф «Законослухняний 08.10 Бушидо
09.10 «Заручники правосуддя»
10.00 «Орел і Решка. Рай і
громадянин» (16+)
10.10 «Загублений світ»
пекло»
НОВИЙ КАНАЛ 11.10 Т/с «Зустрічна смуга»
11.00 «Орел і Решка.
(16+)
Перезавантаження.
03.00 Зона ночі
13.05 Т/с «Перевізник» (16+)
Америка»
04.50 Стендапшоу
15.00 Х/ф «Храм черепів»
12.00 Х/ф «Блеф»
05.39, 07.14 Kids Time
(16+)
14.15, 20.30 Т/с «Доярка з
05.40 Х/ф «Елвін і бурундуки
16.50 20 тур ЧУ з футболу
Хацапетівки 3»
3»
«Динамо» «Олімпік»
20.00 «Подробиці»
07.15 Х/ф «Відпадний препід»
19.00 Х/ф «Люди Ікс: Дні
22.00 Т/с «Любов не ділиться на
(16+)
минулого
два»
09.40 Х/ф «Відпадний препід
майбутнього» (16+)
2»
(16+)
УКРАЇНА
21.30 «ПРОФУТБОЛ»
12.00 Х/ф «Ціпонька» (16+)
06.50 Сьогодні
23.20 «Змішані єдиноборства.
14.00 Х/ф «Моя
07.45 Зірковий шлях
UFC»
суперколишня» (16+)
09.00 Т/с «Лист Надії» (12+)
15.50 Х/ф «Повернення
ZIK
13.00 Т/с «Все повернеться»
Cупермена» (16+)
06:20 «МультZIK» 07:00
(12+)
19.00 Х/ф «Шибайголова»
«Перші про головне. Деталі»
17.00, 21.00 Т/с «Сестра у
(16+)
08:00 Злий дім 09:00
спадок»
21.00 Х/ф «Електра» (16+)
«Євромакс» 09:25 «Shift.
19.00 Події тижня з Олегом
22.50 Х/ф «Стільниковий»
Життя в цифрі» 09:40, 17:30
Панютою
«Стежками війни» 10:05,
МЕГА
20.00 Головна тема
15:40 FACE 2 FACE з Тетяною
23.00 Т/с «Щасливий квиток» 06:00 Бандитська Одеса 07:30 Даниленко 11:00 «Добрий ZIK»
Брама
часу
08:10,
18:10
У
(16+)
11:30 «Житлоблуд» 12:00
пошуках істини 10:00 Охоронці «Народ проти!» 15:10 Доказ
СТБ
Гітлера 11:50 Титанік:
16:35 Сім чудес України.
народження легенди 13:20
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
Бердичів 17:00, 00:00
Прокльони
двійників
«Титаніка»
«Дзеркало історії» 18:00
07.00 «Хата на тата»
14:20
Ідеї,
що
перевернули
світ
«DROZDOV» 18:25, 01:00
09.00 «Все буде смачно!»
15:20 У пошуках краси 17:10
Історична правда з Вахтангом
10.00 «Караоке на Майдані»
Відчайдушні рибалки 21:00
Кіпіані 20:00 HARD з Влащенко
11.35 «Євробачення 2018»
Британія: Друга світова 22:30
21:00, 04:00 Художній фільм
14.55 «Наречена для тата»
Атака на Перл Харбор 23:30
22:30 «Кубала, Морено і
16.55, 23.15 «Я соромлюсь
Таємниці автокатастроф
Мончон» 05:20 Концерт

Що віщують
зорі
Гороскоп на 12–18 лютого
ОВЕН. Успішно розібравшись з найважливішими запланованими справами,
відчуєте дивовижну легкість. У вихідні
зможете добре відпочити та від душі повеселитися. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. Постарайтеся виправити
накопичені в своєму житті помилки, від
цього відчуєте себе легко та вільно, а це
так важливо зараз. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Настає час для нових
планів і задумів. Ваші ідеї принесуть прибуток і впевненість у завтрашньому дні.
У вихідні чекає приємна подорож за рахунок роботодавця. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — субота.
РАК. Отримаєте важливу інформацію, вам запропонують цікаву та добре
оплачувану роботу. Сімейні справи у
вихідні вийдуть на перший план. Сприятливий день — понеділок, несприятливий —
вівторок.
ЛЕВ. З’явиться можливість довідатися про щось нове, кудись поїхати та
набратися нових вражень. У вихідні не
загострюйте стосунки непотрібними сварками. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ДІВА. Це вдалий період для усіх ваших починань. Постарайтеся бути стриманішими на роботі. Вихідні присвятіть
дрібним побутовим проблемам. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
ТЕРЕЗИ. Веселий настрій і позитивні
емоції, якими ви ділитеся, будуть притягати до вас людей. Реально оцініть свої
сили й не переймайтеся зайвими турботами. Вихідні принесуть зустрічі з друзями
та знайомими. Сприятливий день — середа, несприятливий — вівторок.
СКОРПІОН. Ваші ідеї оцінить начальство. Однак підвищення по службі збільшить і обов’язки. У вихідні знайдіть час,
щоб поспілкуватися з родиною. Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— четвер.
СТРІЛЕЦЬ. Буде чимало важливих
невідкладних справ на роботі. Вихідні
краще присвятити домашнім справам,
відчуєте приплив сил і енергії. А коли побачите
результати, будете задоволені собою. Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
КОЗЕРІГ. Не дозволяйте втягти себе
в авантюру. Легкі гроші і короткочасні
зв’язки – це не те, що вам потрібно. Вихідні присвятіть сімейним справам. Дітям
знадобиться ваша допомога в складній ситуації. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий
— середа.
ВОДОЛІЙ. Прекрасний період, щоб
відкрити в собі несподівані таланти та навчитися чомусь новому. У вихідні поведінка когось з близьких вам людей дасть привід
для міркування і висновків. Сприятливий день —
середа, несприятливий — понеділок.
РИБИ. Вирішення багатьох важливих
питань буде продиктоване прагненням
полегшити своє життя та поліпшити матеріальне становище. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — п’ятниця.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!
САЛАТ «МЕКСИКАНСЬКИЙ»

Романтична вечеря

Цей рецепт стане
у пригоді тим,
хто не має багато
часу, адже на його
приготування
достатньо 15 хвилин
Інгредієнти: 250 г
консервованої кукурудзи,
200 г копченої ковбаси,
2 плавлені сирки, 1 пачка
сухариків з беконом, зелена цибуля, майонез.
Приготування. Ковбасу нарізати смужками, сирки потерти

на тертці. Додати кукурудзу і сухарики. Вимішати всі інгредієнти з
майонезом, при подачі посипати
подрібненою зеленою цибулею.

САЛАТ «НІЖНІСТЬ»
Страва цілком
відповідає своїй назві,
і дуже важливо не
переборщити з перцем.
Можливо, навіть краще
замінити його на менш
гострі спеції – скажімо,
карі або куркуму

Відзначати чи не відзначати День закоханих – кожен вирішує для
себе сам. Зрештою, це додаткова нагода сказати найближчим людям
про свої почуття, порадувати їх сюрпризом і зайвий раз побалувати
різними смаколиками, приготовленими власноруч
БАРВИСТИЙ М’ЯСНИЙ ХЛІБЕЦЬ

КАНАПЕ НА ШПАЖКАХ

Ця страва здивує не тільки ніжним смаком, а й
незвичайним яскравим виглядом. Її можна подавати
гарячою як основну або холодною – в якості закуски.
Хлібець чудово нарізається акуратними скибочками,
підійде і для бутербродів

Інгредієнти: свинина –
700 г, кукурудза консервована – 0,5 банки, горошок
консервований – 0,5 банки,
цибуля синя – 1 шт., морква
– 1 шт., перець солодкий –
1 шт., по 1 пучку петрушки
та кропу, яйце – 1 шт., олія –
2 ст. л., сіль – 1,5 ч. л., перець
чорний мелений за смаком.

Приготування.
М’ясо пропускаємо через м’ясорубку. Додаємо подрібнені кубиками
моркву, цибулю і
солодкий перець,
посічену зелень,
горошок, кукурудзу, яйце, солимо,
перчимо й акуратно перемішуємо,
щоб усі інгредієнти розподілилися рівномірно.
Викладаємо у змащену
форму для запікання,
зверху трохи поливаємо
олією. Накриваємо фольгою і запікаємо при 180ºC
упродовж 30 хвилин, після чого знімаємо фольгу
і ставимо в духовку ще на
10 хвилин.

Звичайні млинці, доповнені
цікавими начинками,
можуть перетворитися на
святкову страву
Інгредієнти: яйця – 3 шт.,
молоко – 0,5 л, олія – 60 мл, борошно пшеничне – 250 г, цукор
– 30 г, сіль – 1 ч. л., сир (м’який)
– 400 г, сьомга слабосолена –
200 г, оливки (без кісточок) –
100 г.
Приготування. У мисці
збиваємо виделкою яйця з цукром, додаємо борошно і сіль,
ретельно розтираємо, щоб не
було грудочок, а потім вли-

СКУМБРІЯ, ЗАПЕЧЕНА З ЦИБУЛЕЮ ТА ЛИМОНОМ
та перець чорний мелений – за смаРиба, приготована у духовці, – не
ком.
лише корисна, а й смачна страва.
Приготування. Рибу очистиТа й клопоту з нею небагато

Інгредієнти: 2 скумбрії, 1 лимон, 1 цибулина, 100 г сметани, сіль

Інгредієнти: 300 г шинки,
200 г твердого сиру, 4 варені яйця, 1 цибулина (не гірка),
зелень кропу і петрушки (1 пучок), майонез, сіль, чорний перець – за смаком.
Приготування. Шинку і сир

ти від нутрощів, відрізати голову і плавники, промити. Натерти
скумбрію з усіх боків сіллю та перцем, збризнути соком половини
лимона. Надрізати кожну рибину
порційно не до кінця і повставляти
у надрізи цибулю, покраяну кільцями. Кружальця лимона повкладати
в живіт скумбрії. Перекладену у
форму для запікання рибу змастити зверху сметаною і запікати
35 хвилин при 180ºC до золотистої
скориночки.

ваємо молоко, трохи
олії і перемішуємо до
однорідності. На змазаній олією сковороді смажимо млинці з
двох боків, залишаємо,
щоб охолонули. Затим
перший млинець змащуємо м’яким сиром,
накриваємо
другим
млинцем, на який викладаємо тонко нарізану рибу. Таким чином чергуємо
5–7 пластів. А тоді за допомогою формочок або гострим ножем розрізаємо канапки. Аби
млинці при нарізці не рухалися, краще їх відразу проткнути
шпажками з оливкою.

ДО РЕЧІ
lВ якості начинки для канапе можна замість сьомги
взяти копчену ковбасу.
lОливку чудово замінить
шматочок помідора, а замість
плавленого сиру підійде посолений свіжий жирний сир або
бринза.

покраяти соломкою. Яйця і цибулю порізати дрібними кубиками, зелень посікти. Зсипати
всі складники в миску, посолити, поперчити, заправити майонезом і добре вимішати. Прикрасити на свій смак.

ЯЄЧНЯ У МЛИНЦЯХ
Навіть буденну яєчню, якщо пофантазувати, можна подати оригінально і вишукано

Інгредієнти: млинці, сосиски, яйця, зелена
цибуля або кріп, петрушка.
Приготування. Духовку нагрійте до
190 градусів. Розмістіть млинці на бляшці,
змащеній жиром. Наріжте сосиску і викладіть
на млинці. Зубочистками скріпіть краї так,
щоб вийшов квадратик. В утворену «посудину» до сосиски розбийте яйце. Випікайте
протягом 5–8 хвилин, щоб яєчня пропеклася
на ваш смак. Викладіть конвертики на тарілку
і прикрасьте зеленою цибулею або петрушкою чи кропом.

ДО РЕЧІ
Начинку млинцевих конвертиків можна змінити за власним уподобанням, приміром узяти
салямі і сир.

МАНДАРИНОВЕ МОРОЗИВО
Хіба є щось смачніше за цей власноруч
зроблений десерт? Особливо якщо до нього
додати секретний інгредієнт – любов
Інгредієнти: 300 г мандаринів, 400 г сметани
20–відсоткової жирності, 1 банка згущеного молока.
Приготування. Мандарини почистити, розділити на дольки, подрібнити в блендері (або перекрутити через м’ясорубку). Бажано протерти мандаринове пюре через сито, щоб морозиво вийшло
ніжнішим. Далі за допомогою блендера змішати
сметану, згущонку і пюре, вилити у пластиковий
контейнер і поставити в морозильну камеру. Що-

години морозиво слід діставати з холодильника й
інтенсивно перемішувати, щоб воно насичувалось
киснем і в ньому не утворювались крижані кристалики. Подавати десерт у креманках, оздобивши на
свій смак.
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l «Гарбуз із секретом»

Чайнворд «Стрітення Господнє»

«Пішла до курника
брати яйця — і…
знайшла відповідь!»
Ось як «розв’язалось» запитання про наше
магічне татуювання — писанку! Сьогодні,
хто сумнівався, переконається, що мороз
і сонце можна побачити і на сковорідці,
коли готуємо яєчню. І не тільки їх
Але спочатку нагадаємо вам запитання від 26 січня, на яке публікуємо
відповідь. Воно звучало так:
Погляньте за вікно: «Мороз і
сонце — день чудесний!» Завдяки
цьому предмету, при певному над ним
«чаклуванні» (це говоримо образно),
можна наочно показати знамениті
слова Олександра Пушкіна. Але його
використовують і для справжнього
чаклування. Бо з цим предметом протягом усієї історії людства пов’язують
одвічні запитання — Життя, Смерті,
Здоров’я. В основному цей предмет
дуже делікатний, як і наші Життя та
Здоров’я (хоча зустрічається — ого–го!
— і це мова не про бутафорні аналоги). Є він майже завжди у кожній хаті
(в селі — не лише в хаті, у місті — в
особливих магазинах). Бо він не тільки
різноманітний і магічний за формою, а
й корисний. Буває різного розміру, ваги,
кольору… Раз у рік люди з давніх часів
його ще й наряджають–прикрашають,
а в одній любій нам країні по–особливому прихорошують, наносячи своєрідне
тату. Саме річ із магічним татуюванням ми сьогодні й заховали.
То що за предмет у гарбузі?

“

Мексиканка Мішель
Бальдіні зуміла
приготування
звичайного сніданку
перетворити на цікаві
картини.

і… знайшла відповідь про «тату») і
77–річна колишня вчителька української мови і літератури, авторка двох
книг Валентина Остапчук із селища
Голоби Ковельського району. Переможців просимо надіслати в редакцію копію
першої і другої сторінок паспорта, а
також ідентифікаційного коду.
Зізнаємось, що на це запитання нас
надихнула творчість, але не Олександра
Сергійовича Пушкіна, а мексиканки Мішель Бальдіні, яка зуміла приготування
звичайного сніданку, використовуючи
лише яйця і лопатку, перетворити на
цікаві картини. Переконайтеся у цьому
самі (дивіться фото).
Нагадуємо, що наш конкурс відбувається лише на сторінках «Цікавої
газети на вихідні». Тож читачі четвергової «Волині–нової» вже не стежать
за його перипетіями, проте вони
мають усі шанси долучитися до нас.
Для цього їм треба просто виписати
«Цікаву газету на вихідні» — і тоді
будемо зустрічатися ТРИЧІ на тиждень
(передплатний індекс комплекту:
для Волині — 60306, для Рівненщини
— 60313).

А тепер час оголошувати нове
завдання.
«Гарбуз із секретом» — 6 (2018)
Рослина, завдяки якій з’явився цей
предмет, переважно характеризується зі знаком мінус. Навіть у народній
творчості. Зате її можна назвати
мандрівником–екстремалом, бо як
людина полюбляє автостоп, тому
його роду нема переводу по всій Україні. Хоча на побачення її не дарують
і кохатися в її оточенні незручно.
За особливу хватку асоціюється із
бульдогом і героєм мультика, що
загубився через примхи природи, його
однаково не люблять ні вовки, ні вівці,
ні люди… За схожість характерами —
і навіть трішки візуально — нагадує
плоди рослини, листя якої красувалось
на емблемі колись улюбленого нами
колективу, в котрому про себе на повен голос заявив Юрій Шундров… Але
найголовніше — винахід, пов’язаний із
цією рослиною в роки Другої світової (але в країні, війна яку не сильно
зачепила), приніс для людства велику
користь. І для автомобілебудування,
і для світу моди, і для армії, і для спорту, і навіть для космосу… Але навіщо
говорити про зірконавтів, коли цей
предмет у вас вдома має бути, і не в
одному екземплярі.
Що ми заховали у гарбузі?
Слово–відповідь треба надіслати
до 19 лютого тільки у вигляді sms–повідомлення на номери: 0501354776 і
0672829775 (наприклад: «Відро», «Три
яблука»).
Увага: з одного номера можна відправляти лише одне sms! Цей номер
і братиме участь у жеребкуванні при
розіграші призових 200 гривень, якщо
правильних відповідей буде більше
двох.
А ще спеціальний приз — 150
гривень — отримає той, хто в листі
на поштову адресу (43 025, Луцьк,
просп. Волі, 13) чи електронну (tsikava.
gazeta@gmail.com) найяскравіше
опише, як шукав чи шукали правильну
відповідь.
До зустрічі!

1-2. Пророчиця, яка була на зустрічі з дитиною Ісусом.
2-3. Протистояння. 3-4. Архієрей, владика. 4-5. Він сином
улюбленим названий апостолом Павлом. 5-6. «-ані ..?.. єдина,
ані жаден значок із Закону не минеться» (Мт. 5,18). 6-7. Протилежність. 7-8. Неприязнь, неприхильність. 8-9. Світло, сяйво
(поет.). 9-10. Прихильник адвентизму. 10-11. Особа, яка займається богослов’ям. 11-12. Порушення релігійно-моральних норм. 12-13. Релігія християн. 13-14. Життєрадісність,
життєлюбство. 14-15. Один із євангелістів. 15-16. Музичний інструмент, складається з труб. 16-17. Вдача, характер.
17-18. Святий, покровитель закоханих. 18-19. Один з малих
пророків. 19-20. Збирач податків, митник.
Склав Ярослав РОЙКО.
м. Луцьк.
Відповіді – у наступному номері

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ВІД 2 ЛЮТОГО
По горизонталі: 7. Діджей. 8. Портал. 9. Ступа. 10. Нітрит. 12. Полька. 13. «Декамерон». 16. Проблема. 17. «Антігона». 18. Пробірка. 20. Гімназія. 22. Імпічмент. 25. Богема.
26. Таймер. 27. Юніор. 28. «Кобзар». 29. Цірцея.
По вертикалі: 1. Пікнік. 2. Бескид. 3. Тітікака. 4. Гіпотеза. 5. Понтон. 6. Макака. 11. Телеграма. 12. Постамент.
14. Колос. 15. Бонза. 19. Аліканте. 20. Гематома. 21. Кондор.
22. Імамат. 23. «Таврія». 24. Гермес.

SUDOKU

Фото із сайту tutkatamka.com.ua.

А заховали ми… писанку! Правильне слово–відповідь вказали лише
19 наших читачів, тому питання ми
зараховуємо у свій актив. А згідно із
жеребкуванням, яке провела головний
бухгалтер ТзОВ «Газета «Волинь» Тамара
Федорівна Вдовиченко, по 100 гривень
отримають (цього разу відзначили
трьох учасників): 30–річний юрист
із Києва Артем Сахар, уродженець
Любомльщини («Найдовше мучився
із «морозом і сонцем», аж поки не
зрозумів, що це ж образно про яєчню!»),
69–річна колишня вчителька із села

Лобачівка Горохівського району Лариса
Шемко («Я творча натура, тож весь час
думала, на чому розписують — дерево,
скло… А пішла до курника брати яйця
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Правила
нескладні:
заповніть порожні клітинки
цифрами від 1
до 9 так, щоб
у кожному
рядку і кожному стовпчику
не було двох
однакових
цифр.
Склав
Леонід
МАНЧИНСЬКИЙ.

Відповіді
на кросворд SUDOKU,
опублікований
2 лютого
Відповіді –
у наступному номері
«Цікавої газети»

«Вовк і місяць».

«Закохані».

«Планета Земля».

Усміхніться!
:)) :)) :))
Близнята сидять на лавці. Повз iде
п’яний чоловiк і починає їх роздивлятися. Одна каже:
— Напевно, ви думаєте, що у вас в
очах двоїться? Ні, ми дійсно однакові.
Чоловiк робить великі очі й запитує:
— Що, всi четверо?
:)) :)) :))
— Я так мрію про велосипед! По-

стійно повторюю чоловікові, як корисно крутити педалі на свіжому повітрі!
— Ну і що, виконав він твоє бажання?
— Частково. Переніс швейну машинку на балкон.
:)) :)) :))
— Алло, долари є?
— Є, а що?
— А який курс?
— Три гривні за долар!

— Це який банк?
— Це друкарня!
:)) :)) :))
Хлопець приходить до окуліста.
— Лiкарю, перевірте мій зір.
— У вас із зором повний порядок.
— Та який там порядок! Я недавно
одружився і грошей узагалі не бачу.
:)) :)) :))
Туристична група дивиться на руїни старого замку. Маленький хлопчик
тихо запитує в тата:

— Це тут мама вчилася водити машину?
:)) :)) :))
Бiля винно-горілчаного магазину лежить чоловік.
— Ви п’яний чи з вами щось сталося?
— запитує міліціонеp.
— Я тут із рекламною метою.
:)) :)) :))
Реальна шкода від куріння — це коли
виходиш покурити, а сусіди по гуртожитку з’їли твої пельмені.
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«ЦІКАВА

Газета НА ВИХІДНІ»

l ДО СЛІЗ

www.volyn.com.ua

l ТАК НІХТО НЕ КОХАВ

«І родимки твої губами
рахувати…»
Чоловічий погляд
Іван МАЛКОВИЧ, поет, лауреат Національної
премії України імені Тараса Шевченка,
власник і директор видавництва
«А-ба-ба-га-ла-ма-га»
ЮНА МОЯ МАЙБУТНЯ
ДРУЖИНА

Слова Холлі до болю зрозумілі: «Ще хоча б один день наодинці з коханим і нашим собакою...»

Прощальний лист 27-річної
дівчини: «Менше скаржтеся,
люди, і більше любіть!»
Холлі Батчер не стало 4 січня 2018 року — агресивна
форма раку спалила дівчину буквально за рік. За день до
смерті Холлі опублікувала на своїй сторінці у «Facebook»
прощальний лист, у якому поділилася з «тими, хто
залишається» своїми думками, розповівши, з чим їй
прощатися найболючіше і що насправді є найціннішим у житті
«Це трохи дивно — розуміти
і приймати той факт, що ти
смертний, у 26 років. Лише в 26.
Смерть належить до тих речей,
про які ми намагаємося не думати. День проходить за днем і нам
здається, що так буде завжди. Але
одного разу трапляється те, до
чого ти не готовий. Абсолютно
не готовий».

ПРО СТАРІСТЬ, ЯКА МОЖЕ
БУТИ ТАКОЮ БАЖАНОЮ
Я завжди була впевнена, що
колись постарію. Що одного разу
моя шкіра стане зів’ялою, у волоссі з’явиться сивина, на талії
— зайві сантиметри. І всі ці зміни
будуть пов’язані з моєю родиною
— турботами про кохану людину,
наших дітей. Я уявляла, що в мене
народиться багато малюків. Що я
буду співати їм колискові, недосипати, втомлюватися… Зараз розумію: я так сильно цього хотіла і
хочу, що сама думка про ту родину
(сім’ю, якої в мене ніколи не буде!)
приносить мені неймовірний біль.
Це життя. Таке тендітне, дорогоцінне, непередбачуване… Кожен день — це безцінний дар, а не
даність.
Зараз мені 27. Я не хочу вмирати. Неймовірно люблю життя.
Я безмежно щаслива в ньому і
кожну мить готова дякувати за
це щастя своїм близьким. Але, на
жаль, від мене більше нічого не
залежить.

ПРО СТРАХ СМЕРТІ
Цей лист я пишу не тому, що
мені лячно. Поки ми живі, то не
усвідомлюємо, що таке смерть і
наскільки вона близька. І мені це
подобається. За винятком тих випадків, коли з якоїсь причини хочеться поговорити про це, ми ро-

бимо вигляд, що смерті не існує.
Що вона не трапиться ні з ким із
нас. Це таке табу. Про неї не розмовляють. Мені теж складно це
дається. Занадто важко. Занадто…
незрозуміло.

“

Я не хочу вмирати.
Неймовірно люблю
життя. Але, на жаль,
від мене більше
нічого
не залежить…

ПРО ПРОБЛЕМИ,
ЯКІ НАСПРАВДІ НІЧОГО
НЕ ОЗНАЧАЮТЬ
Я хотіла б, щоб люди перестали так сильно переживати через
свої невдачі. На тлі смерті ці проблеми, стресові ситуації здаються
справжніми дрібницями. Просто
повірте мені. Усіх нас — і мене
зовсім скоро, і вас (можливо, через багато-багато років) — чекає
одна доля. Всі ми зникнемо.
В останні місяці у мене було
багато часу, щоб подумати про це.
Найчастіше такі думки приходили
ночами, і я могла як слід проаналізувати їх у тиші. Так ось.
Кожен раз, коли вам хочеться
понервувати через дрібниці, поскаржитися на життя, подумайте
про тих, хто зіткнувся з цією проблемою. Тією, яку не подолати.
Тією, від якої не втекти. Тією, яка
перекреслює все. Згадайте про
мене. І подякуйте життю, що ваші
проблеми — це справжня дрібниця. Їх, на відміну від смерті, можна
подолати. Пам’ятайте про це.

Так, життєві труднощі можуть
дратувати. Але спробуйте хоча б
не виливати свій негатив на інших
людей. Ви живі — і це вже щастя. Ви можете вийти на вулицю і
вдихнути свіже повітря. Можете
побачити, яким блакитним буває
небо і якими зеленими — дерева. Можете, а я зовсім скоро вже
не зможу. Вам пощастило. Дійсно,
пощастило.

ПРО ТЕ, ЯК БАГАТО
МИ НЕ ЦІНУЄМО
Можливо, сьогодні ви потрапили в затор або не виспалися,
тому що ваші прекрасні діти будили вас усю ніч. А може, ваш перукар помилився і обстриг волосся
коротше, ніж ви просили. Або
накладний ніготь зламався. Або
груди занадто маленькі, на попі
целюліт, а живіт схожий на желе.
Господи, та перестаньте думати про це!
Клянуся, ви зовсім забудете
про ці речі, коли прийде ваша
черга! Все це нісенітниці, якщо дивитися на життя в цілому.
Я от дивлюся на своє тіло,
як воно тане на очах, і нічого не
можу з цим вдіяти… Все, чого б
я хотіла, — це не ідеальні форми, а ще один день народження
чи Різдво, проведене з родиною.
Або ще один день (всього лише!)
наодинці з коханим і нашим собакою.
Іноді чую, як люди скаржаться на занадто складну роботу або
важкі вправи, які дає їм тренер у
спортзалі. Ха! Будьте вдячні, що ви
взагалі можете їх робити! Робота
або тренування здаються такими буденними, нудними речами.
Поки ваше тіло взагалі дозволяє їх
виконувати.
Закінчення на с. 7

Юна моя майбутня дружина
має профіль з єгипетським
чаром,
плавністю переповнена,
а тендітна – в квітці спочине,
сонно–зелену млість навіває
очами.
Я її дуже люблю: почуваю себе
наче сильнішим, сміливішим і,
звичайно, погідним:
і це не лише тому, що вона
мені плете
чорний светр, до кольчуги
подібний.
Вона безмежно жіноча –
аж до муркотання,
мову має – у вітер завиту,
слова – білокрилі, –
тому я цілком допускаю,
що колись вона стане
горлом пташки якоїсь
і відлетить у вирій.

ЖІНКА З ВУЖАМИ
Ніздряне продихала злобу,
звичним тілом прокотила дріж,
прикусила звабливу губу й зизо
здичавіла, ніби ніж.
І ковзнули три вужі на ню:
в пристрасній, задиханій імлі
шию й груди ввили три петлі
з довгого холодного вогню.
А коли намлілась досхочу,
хтось таємний загасив свічу,
розкрутились петлі,
й водночас
в темну улоговинку всі враз
ринули сповільна — аж до дна…
Зойкала і билася вона.

МУЗИКА, ЩО ПІШЛА
Коли вона плелася в коси,
Чом, скрипко, відвернулась пріч?
Як музику пустила босу
В таку непевну, звабну ніч?
В таку непевну, звабну ніч?
В таку непевну, звабну ніч?
Ой, смиче, теж дививсь
куди ти?
Вже ж сивина спадає з пліч.
Як босу музику пустити
В таку непевну, звабну ніч?
В таку непевну, звабну ніч?
В таку непевну, звабну ніч?
Візьму собі землі окраєць,
Піду блукати по світах,
Хай тільки вітер завиває
В моїх розхристаних слідах.
О, мамо, тато, як спитають:
«Куди ваш син подався з віч?»
Скажіть:
«Він музику шукає,
Що босою пішла у ніч!»

МЕНІ ПОДАРОВАНО ЧАРІВНИЙ
БУКЕТ ЖОВТИХ ТРОЯНД…
Пробігла жовта квітка
поміж нами –
й велика ніч з зеленими очима
між нас хотіла стиха
просочитись
(а очі ж бо – твої;
ті, котрі я губами
не раз розплющував,
заплющував не раз).
Ніч відпливла.
Ця квітка – не для нас.
Той сон твій, що побіг
до Коломиї,

не збудеться, і темінь не покриє
ані одну із посмішок твоїх,
ні ямочки на плечках біля шиї…
Я прижену – етапом! –
з Коломиї
той сон, який тебе злякати
зміг…
Пробігла жовта квітка
поміж нами?
Не може бути, — господи! –
між снами
ми ще побачим, певно, й не такі,
а наші розставання –
ще легкі…
Моя маленька, не змагайсь
з дощами:
сідай – і говори коханими
устами.

“

… кохаючи, розідру
тіло, щоби
побачити, чи серце
маєш ти.

ТІЛЬКИ СПОГАД
Він:
— Було це так давно,
що й родимок на тілі
я вже би не згадав: сузір’я їх сумні
ще й світяться немов,
та вже десь відлетіли,
і їх розташувань не відтворить
мені.
Вона:
— Було б тобі в ті дні,
печальний кароок,
не ружі нетривкі, не вірші
дарувати,
а в тиші затяжній скидати
ланцюжок
і родимки мої губами
рахувати…

НЕЩАСЛИВЕ КОХАННЯ
Я стану ягуаром…
Х. — С. Чокано
Сніг опадав. Птахи, як і плоди,
опали швидше. В небі гасла
осінь,
і я хотів, щоб, видихнувши:
«ось він»,
в тім снігові мене впізнала ти.
Хотів я стати снігом. Але – ні:
я стану павучком – і з павутини
тобі літак сплету,
щоб він за сніг
був легшим, й на губах моїх
не гинув.
Я стану явором: зайди
у тінь мою
і притулись до крони молодої
або у листя тепле, як в долоні,
впади – я м’яко листям
постелю.
Ти накажи лиш: я за ніч одну
зведу палац на озері
найглибшім,
а потім стану льодом
найкрихкішим –
і, заманивши, —
всіх на дно зведу.
Я стану яструбом:
в пориві самоти
я викраду тебе –
і в хащах чорних,
кохаючи, розідру тіло, щоби
побачити, чи серце маєш ти.

