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Шановні викладачі 

та співробітники 

університету !

Прийміть сердечні вітання з нашим професійним

святом – Днем освітян!

Високе покликання Педагога є визначальним для дер-

жави і суспільства. Адже саме освітяни своєю працею фор-

мують  майбутнє України, її економічне процвітання й духовне

відродження.

Дорогі освітяни!

В цей святковий день прийміть мою щиру вдячність за вашу невтомну працю, за високе слу-

жіння обраній справі, творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі, за великий

талант і покликання сіяти мудрість і знання.

Нехай ваша щоденна самовіддана праця примножить добро у світі, буде легкою і радісною

від щирої любові до студентів та колег, повниться світлою вірою у свої сили, знання і висо-

ке призначення на землі – бути Педагогом!

Ректор, академік АПН України  

Анатолій Павленко

Дорогі викладачі!
Вітаємо вас із професійним святом – Днем працівників освіти. В час змін та реформ на плечі педагогів

лягає відповідальність за навчальний процес та виховання особистості, тому ви, певною мірою є відпові-

дальними за те, яким буде майбутнє держави. Нехай вас ніколи не залишають рішучість і оптимізм, завзят-

тя і удача, а професійний досвід, глибоке розуміння своєї справи будуть надалі надійними супутниками в

усіх добрих починаннях. 

Бажаємо терпіння у вашій нелегкій справі і розуміння з боку колег та студентів, міцного здоров’я, адже

виховання та навчання ніколи не було легкою працею. 

Прийміть щирі вітання від профспілки студентів та аспірантів КНЕУ! 
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Міжнародні стосунки

Університет Редлендс є приватною неза-
лежною освітньою установою, заснованою
у 1907 р., що характеризується розгалуже-
ною мережею філій (кампусів) та широким
спектром послуг в сфері гуманітарного
навчання (коледж мистецтв та наук, центр
інтегративного навчання Джонсона, школа
музики, освітня школа, юридичний центр).
Особливе місце посідає бізнес-школа
Університету Редлендс, що спеціалізується
на наданні послуг з одержання бізнес-осві-
ти випускниками інших спеціальностей та
університетів. Зазвичай, середня кількість
осіб, що навчаються у бізнес-школі колива-
ється від 700-800 осіб.

Бізнес-школою Університету Редлендс
нам було запропоновано читати курс
«Міжнародний бізнес і маркетинг». При
цьому була надіслана програма курсу і
запропоновано підручник. Цікаво, що при
цьому університет повністю покладався на
якість викладення матеріалу і змістовний
бік підручника, виданого іншим навчаль-
ним закладом. (Зазначимо при цьому, що
всі підручники видаються викладачам без-
коштовно, а їх вартість з електронними
додатками для студентів доволі значна, в
нашому випадку становила 150 дол. США).

Ознаймовишись зі змістом підручника,

ми дійшли висновку, що, не дивлячись на
те, що він перевидавася майже кожен рік,
основний склад тем та їх змістовне напов-
нення майже не змінювалося методологіч-
но. З урахування практики викладання в
КНЕУ ми вирішили підійти до викладання
курсу творчо, додавши додаткові позиції і
матеріал до кожної окремо взятої теми, під-
готувавши презентації і оригінальну конфі-
гурацію подачі матеріалу.

Оскільки Університет Редлендс є макси-
мально диверсифікованою установою, роз-
рахованою на надання освітніх послуг у
максимально зручній формі і часі, заняття
зазвичай проводяться у другій половині дня
(з 6 до 10 години) у різноманітних кампусах
університету. Нам вдалося ознайомитися з
практикою роботи кампусів у Редлендсі,
Ріверсайді та на Ранчо Кукамонга.
Привітний та відповідальний персонал зро-
бив все можливе, щоб заняття проходили в
максимально сприятливій атмосфері, що, в
свою чергу, дало можливість зосередитися
на якості викладання дисципліни. Доречно
відмітити, що склад слухачів в кожному
кампусі був кількісно і якісно різним. Якщо
студенти кампусу Редлендс виявилися
більш вимогливими та прискіпливими до
роботи викладача, то в кампусах Ріверсайду

та Ранчо Кукамога царював дух дружньої,
невимушеною атмосфери, де кожен, як
викладач, так і студенти, намагалися збага-
тити один одного, ініціюючи та беручи
участь в різноманітних бізнес-дискусіях та
обговореннях. Слід відмітити, що амери-
канські університети віддають перевагу
самостійній роботі студентів, місцеві про-
фесори майже не практикують іспитів.
Тому і  курс «Міжнародний бізнес і марке-
тинг», який ми читали, не передбачав
фінального контролю знань. Оцінка фор-
мувалася комулятивно. Максимальні сто
балів можна було отримати, взявши участь в
двох онлайн дискусіях, представивши ана-
ліз бізнес статті, відповівши на три тести і
представивши груповий аналіз ринку конк-
ретного продукту чи послуги. Крім того,
враховувалася індивідуальна робота студен-
та протягом всього циклу занять. Звичайно,
такий підхід покладає додаткове наванта-
ження на професорів, які повинні, по-
перше, сформулювати теми для онлайн
дискусій, підібрати відповідний супровод-
жувальний матеріал, який би підкреслював
її актуальність, був частково провокатив-
ним, тобто пробуджував думки та давав
можливість дискутувати, коректно згрупу-
вати питання текстів, які б охоплювали
певну кількість тем курсу, а також, врахо-
вуючи американську специфіку, зокрема
специфіку конкретного штату (в нашому
випадку  Каліфорнії) скласти список про-
дуктів/послуг для відповідного аналізу
(часто студенти вимагали зробити акцент на
вже існуючих конкретних продуктах чи
послугах).

Американська специфіка вимагає, щоб
кількість балів за кожне конкретне завдан-
ня була поясненою в письмовій формі,
часто студенти вимагають вказати на їх здо-
бутки та недоліки з наданням права їх
виправити. Крім того, вони часто намага-
ються довести власну правоту, роблячи
процес письмового спілкування доволі три-
валим в часі.

Практика викладання в університеті
Редлендс показала, що викладач повинен
бути максимально обізнаним зі специфікою
функціонування американського бізнес-
середовища, оскільки більшість студентів є
представниками ділової сфери, вони заці-
кавлені в тому, щоб бачити, яким чином
набуті знання можна було б використати в
практичній площині. В той же час студенти
виказали інтерес і до загальних положень,
зокрема теоретико-методологічних поряд зі
специфікою розвитку економічного життя в
світі та в Європі. Загальний рівень підготов-
ки студентів можна оцінити як високий,

вони розумілися на сучасних тенденціях
міжнародної економіки, не демонстрували
однобічність мислення і не намагалися
стверджувати виключність саме американ-
ського шляху економічного розвитку, наво-
дячи приклади вад і суттєвих проблем
національного бізнес-середовища. В цілому
можна стверджувати, що заняття пройшли з
великою користю як для викладача, так і
для студентів і завершилися схвальними
відгуками. 

Таким чином, слід виділити ряд переваг
Університету Редленс, серед яких ключови-
ми є: гнучкість і проактивність навчального
закладу задля максимально широкого охоп-
лення потенційних студентів; розгалужена і
розвинута інфраструктура з прекрасним
бібліотечним корпусом, їдальнею, дозвіль-
ним центром тощо; майже досконала орга-
нізація системи навчального процесу; нала-
годжений контакт: адміністрація – сту-
дент – викладач. Але, з нашої точки зору, є
і певні недоліки, зокрема: не зовсім зрозу-
міла організація роботи адміністративних
підрозділів, їх підпорядкованість, що часто
створює певне непорозуміння; відстороне-
ність роботи адміністрації від нагальних
потреб викладачів; майже повна відсутність
наукової діяльності в університеті і запози-
чення наробок інших навчальних закладів
іноді не зовсім високої якості і змісту; мере-
жевий характер роботи.

Але, в цілому, Університет Редлендс зай-
має одне з провідних місць в освітньому
просторі Південної Каліфорнії і це не про-
сто констатація факту, адже університети-
конкуренти розташовані майже в кожному
найближчому містечку і займають іноді
доволі агресивну позицію щодо залучення
потенційних студентів, пропонуючи більш
низьку ставку оплати за надані послуги,
кредитні послуги та інші бонусні програми,
в той час як плата за освітні послуги в
Університеті Редлендс залишається доволі
високою.

Таким чином ознайомлення з практикою
роботи американської освітньої установи
було доволі корисним і цінним для подаль-
шого професійного удосконалення.
Сподіваємось, що і наша участь в станов-
ленні американських спеціалістів також
була успішною, що буде слугувати запору-
кою подальшого розвитку та укріплення
двосторонніх стосунків як держав, так і уні-
верситетів.

Т. В. Кальченко, 
д. е. н., професор кафедри

міжнародного менеджменту ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

СПЕЦИФІКА УЧАСТІ В 
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ США

(На прикладі університету Редлендс, 
Південна Каліфорнія)

Київським національним економічним університетом імені
Вадима Гетьмана та Університетом Редлендс (Південна
Каліфорнія, США) минулого року було започатковано дієве
співробітництво в освітній сфері. В його межах ряд професорів
був запрошений до викладання бізнес-дисциплін в
американському навчальному закладі, що безумовно не може
якісно не відобразитися на фахових компетентностях та
досвіді педагогічної роботи.
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Дні Польщі у КНЕУ
У цьому навчальному році студенти 2-го

курсу факультету міжнародної економіки і
менеджменту, 1-го і 2-го курсу фінансово-еко-
номічного факультету та 2-го курсу факульте-
ту маркетингу почали вивчати польську мову
та брати активну участь у польсько-україн-
ських мовно-культурних заходах.

Зокрема, в рамках нашого святкування сту-
денти та викладачі КНЕУ взяли участь у
польській акції "Narodowe czytanie", яка відбу-
лася третього вересня в нашому університеті.
Національні читання – це проект, який про-
пагує найвизначніші твори польської літера-
тури, зміцнює почуття національної свідомос-
ті та популяризує читання серед поляків. Він
проходить під патронатом президентської
пари Польщі.

Національні читання – акція, яку три роки
тому ініціював президент Польщі Броніслав
Коморовський. Уперше цей захід відбувся в
2012 році, тоді поляки декламували «Пана
Тадеуша» Адама Міцкевича. В 2013 році в усій
Польщі відбулося читання творів Александра
Фредра, в 2014 році – «Трилогії» Генрика
Сенкевича, в 2015 році – «Ляльки» Болеслава
Пруса.

Цього року вся Польща читала “Quo Vadis”
Генрика Сенкевича, оскільки 2016 рік у
Польщі проголошено роком Генрика
Сенкевича.

Захід пройшов у світлій родинній атмосфе-
рі, бо, як сказав сучасний польський письмен-
ник Януш Вишневський: „Спільне читання
книг вголос пов’язує людей міцніше, ніж спільна
виплата кредиту”. Разом з нашими друзями та
партнерами з Консульського відділу
Республіки Польщі в Україні, Спілки поляків
України, Польської суботньої школи в Києві
ми читали польською мовою “Quo Vadis”
Генрика Сенкевича.

На національних читаннях були присутні
Керівник Консульського відділу Республіки
Польщі в Україні пан Томаш Дедерко, віце-
консул Консульського відділу Республіки
Польщі в Україні пані Агнєшка Рончка,
Голова Спілки поляків України пан Антоній
Стефанович, Заслужений діяч культури
Польщі пані Ольга Карачарова, директор
Польської суботньої школи у Києві пані Леся
Єрмак, завідувач кафедри української мови та
літератури пані Лариса Козловська та інші
шановані гості.

На початку читань Керівник Консульського
відділу Республіки Польщі в Україні пан
Томаш Дедерко прочитав лист-звернення
президента Польщі Анджея Дуди до учасників
акції та шанувальників польського художньо-
го слова.

Студенти 2-го курсу факультету міжнарод-
ної економіки і менеджменту в рамках дня
святкування Днів Польщі у КНЕУ підготували
також мовно-квестовий проект „Польська
мова в університеті”, де намагалися відповісти
на різноманітні питання, пов’язані з Польщею
та польською мовою. Уривки з проекту пропо-
нуємо вашій увазі:

Чому саме польська мова?
Сучасний світ диктує нам свої умови, і з кож-

ним роком їх все більше. Якщо раніше освічена
людина повинна була знати англійську мову як

іноземну, то зараз ідеться про дві, а то і більше
іноземних мов. Університет дає нам чудову
можливість за відносно короткий період отри-
мати знання польської мови.

Проте з першого заняття стало зрозуміло, що
польська мова не така вже й легка, не дивлячись
на те, що існує стереотип про велику схожість
цієї мови з нашою. Але це лише додає цікавості
та захопленості.

Які перспективи вивчення польської мови?
Бізнес. Україна стоїть уже на порозі до ЄС. А

громадяни країни, що входить в ЄС, мають
можливість започаткування бізнесу в іншій
країні – представниці ЄС. Для вас відкриються
двері бізнесу інших європейських країн. 

Легкість в навчанні. Польська мова для

слов’янського народу – легша, особливо для
україномовних людей. 

Подорожі. Польща для українців – не лише
вікно в міжнародний бізнес, а й двері у інші євро-
пейські країни. Саме звідси чи не 80% українців
розпочинають свою подорож Європою.

Книги та фільми в оригіналі. Після прочитан-
ня книги, фільм, знятий за її мотивами, зазви-
чай значно програє. Приблизно те ж відбуваєть-
ся з перекладеними творами. Вони втрачають
душу, стиль автора, гумор, деякі дуже важливі
моменти. 

Кінематограф. Та ж історія з кінематогра-

фом. Фільми в оригіналі завжди набагато яскра-
віші і цікавіші, ніж перекладені аналоги.

Окрім всього іншого, знання ще однієї іноземної
мови – це великий плюс до особистого розвитку.
Йдеться не лише про загальновідомий вислів:
«Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти люди-
на», а й про те, як вільно і впевнено ми можемо
почуватись у своєму оточенні, наскільки універ-
сальними ми можемо бути, скільки цінності в
собі несемо.

Отже, з великими сподіваннями і старання-
ми студенти КНЕУ поринають у польськомов-
ний світ.

Аліна Линник і Тетяна Гутніченко, 
студентки 2-го курсу 1-ої групи ФМЕіМ

Уже традиційно у вересні студенти та викладачі ДВНЗ
"Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана" святкують Дні Польщі у КНЕУ, бо власне 17 вересня
було презентовано курс „Польська мова” у КНЕУ на факультеті
міжнародної економіки і менеджменту.

Бібліотека КНЕУ – одна з найбільших,
найстаріших вузівських бібліотек міста
Києва, заснована в 1906 році. Бібліотека
є інформаційним та культурно-просвіт-
ницьким структурним підрозділом уні-
верситету, сприяє навчальному, науко-
вому і виховному процесам.

За рік бібліотека обслуговує понад 30
тисяч читачів.

До послуг студентів:
Документний фонд бібліотеки, що є

універсальним і нараховує понад 1 250
тис. примірників, до складу якого вхо-
дять наукові, науково-популярні,
навчальні, довідкові, інформаційно-біб-

ліографічні, художні видання україн-
ською, іноземними мовами (на тради-
ційних та електронних носіях інформа-
ції).

Електронний каталог на фонд бібліо-
теки, передплачені та інші інформаційні
ресурси у он-лайн доступі, комп’ютерна
техніка, зони Wi-Fi та вільний доступ до
мережі Інтернет.

Усі читачі мають змогу отримувати
навчальну літературу на період вивчен-
ня дисциплін на абонементах та корис-
туватись науковою, періодичною та
іншою літературою в читальних залах.

Абонементи:
- наукової літератури;
- іноземної літератури;

- художньої літератури;
- навчальної літератури для:
• студентів 1-го курсу;
• студентів 2-3-го курсів;
• студентів 4-го курсу та магістрантів;
• студентів Інституту бізнес-освіти;
Спеціалізовані читальні зали:
- електронних ресурсів;
- довідкових видань та нових надход-

жень;
- іноземної літератури;
- періодичних видань;
- українознавства;
- кабінет економічної класики.
Читальні зали для:
- професорсько-викладацького скла-

ду;
- магістрантів та аспірантів;
- студентів старших курсів (4-го

курсу);
- студентів молодших курсів (1-3

курси);
- студентів першого курсу;
- студентів Інституту бізнес-освіти;
- студентів факультету інформаційних

систем і технологій та коледжу;
- загальний читальний зал.

До Всеукраїнського дня бібліотек Ювілей

Від щирого
серця!

Вітаємо дирек-
тора бібліотеки
Тетяну Володими-
рівну Куриленко з
ювілеєм!

Бажаємо творчо-
го натхнення, успішної реалізації нових пла-
нів, професійних звершень, миру, щастя,
родинного затишку.

Колектив бібліотеки
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ВВеессеелліі   ммааннддррии
Того разу по Мармаросах нас пішло четверо.

Компанія підібралася компактна, рівна, всі
знайомі один з одним не перший рік. Двоє з
нас вже ходило схожим маршрутом (з деякими
відмінностями) раніше, інші ж вперше були в
Карпатах.

Добралися ми з Києва поїздом до Коломиї.
Звідти – на маршрутці до Ділового, з пересад-
ками у Яремчому, заодно й погулявши по
місту.

В Діловому отримали дозвіл на проходжен-
ня у прикордонну зону. Вийшли з села, і…
зупинилися пообідати. З урахуванням того,
що зранку ми лише злегка перекусили, повно-
цінний обід пішов на користь. Тим більше, що
ми не були певні, де й коли саме ми будемо
ночувати (точне місце ми мали визначити по
нашому темпу).

Далі ми піднялися до Ялинського водоспа-
ду, спустились назад до Білого струмка і біля
нього заночували. Вставши на другий день, за
півдня дійшли до роздоріжжя, з якого можна
було йти або на Рахів, або на г. Піп-Іван
Мармароський. Там ми заховали рюкзаки і
перекусили перед подальшою дорогою. Решту
дня ми витратили на радіальний підйом на
гору, відпочинок на ній та спуск назад.
Заночували на полянці біля роздоріжжя.

На третій день пройшли полонину
Берлебашку, потім Магуру. Заночувати мали
десь між Магурою та Раховом, але трохи не
розрахували темп… І прийшли до Рахова
засвітла, маючи ще більше 12 годин до потяга.
Ми не розгубилися, а за допомогою пальника
приготували вечерю на березі Тиси. Потім
зробили собі нічну екскурсію містом, а на
ранок його лишили…

А зараз деякі епізоди з походу, які можуть
хоча б частково передати його атмосферу:

В поїзді:
- Ти спиш?
- Та хіба тут заснеш? – натяк на сусідів, які

досить гучно співали.
- Але ж гарно співають?
- Так, гарно. Досить цікаве виконання пісень.
- То, може, давай просто насолоджуватися?
- Ну, давай.

- …Раз, два, три, калина…
- Сам хоч не підспівуй своїм голосом, гарно ж

співають…

***
- О, твоя чашка вже підписана.
- Тобто? – Знаю, що свою чашку я забув,

тому пити маю з опорожнілої консервної
банки.

- Ну он, так і написано – свинина. Ще б
фотографію додати…

***
- Здається, нам треба було в той поворот.
- Та нічого, можем і в наступний зайти, по

карті ж видно.
- Але тут підйом різкіший трохи має бути.
- Та нічого.
Пройшла година.

Думки в голові: «Ну, кут підйому менший за
дев’яносто градусів, то вже добре. А пацани
щось дуже жваві, як на перший раз і по таким
підйомам». – В цей момент сусід попереду спи-
няється, і я бачу його обличчя, на якому написа-
ні емоції по типу «ну чого я взагалі погодився
сюдою йти, ще й з цим рюкзаком…». А потім
доходить розуміння, що він стоїть до мене спи-
ною, і його обличчя я бачити фізично не можу.
Зате я точно знаю, що його вираз був саме
таким. Збіг? Не думаю.

***
- Пацани, а ми точно ще в Україні?
- Так, а що?
- Та мене вже оператор два рази в роумінгу в

Румунії привітав.
- Ну… Зате за кордоном побували.

***
Йдемо з Піп-Івана вниз до речей. Назустріч

група:
- Далеко до полянки якої?
- Та ще десь півгодини.
- О, нормально.
Проходить хвилин 5. Зустрічаємо другу частину

цієї ж групи:
- Далеко до поляни?

- Десь півгодини.
- Скільки? А-а-а, за що? (Розпач в голосі).

***
- Може на вулиці спати лягти? Повний

Місяць, зірки, романтика…
- Хмари ходять, і на горизонті щось блимає.

Дощик може вперіщити.
- Ну то можна до дощу поспати. А потім до

намета залізти.
- І довго ти так пролежиш?
- Лягати чи не лягати? Ось у чому питання…
- Здається, починається дощ. Вибір легше

став?
- Дуже. Ховаймось, поки не змокли.

Довідкова інформація та поради з власного
досвіду

Мармаро ́ський масив́ (Мармароські гори,
Мармарос́и) (рум. Munții Maramureșului) — гір-
ський масив у Східних Карпатах. Більша час-
тина масиву лежить на території Румунії. У
межах України (в Івано-Франківській та
Закарпатській областях) розташовані його пів-
нічні та північно-західні околиці, зокрема
Чивчини і Рахівські гори (Гуцульські Альпи).

Піп Іван́ Мармаро ́ський — гора в
Українських Карпатах, одна з вершин
Гуцульських Альп (частина Мармароського
гірського масиву). Розташована в Рахівському
районі Закарпатської області, на кордоні
України і Румунії. Висота -  1936 м (інформа-
ція з Вікіпедії).

�� Перед виходом в прикордонну зону
потрібно отримати дозвіл у прикордонників.
Подати треба хоча б за декілька днів (бажано –
десь за тиждень). І не забути взяти з собою
паспорт. І зарядити телефон – прикордонни-
ки просять раз на добу подавати їм звіт про
перебування групи. А оскільки в горах часто
зв’язок «не ловить» (або ви потрапляєте в роу-
мінг) – звіт ви можете надіслати не звідусіль.

��Аби потрапити в ці місця, поїздом краще
їхати до Рахова – з нього найближче. Звісно,
можна добиратися і через Коломию (як ми), і
через інші міста – але то трохи далі і накладні-
ше.

��Якщо маєте час – раджу нормально поїс-
ти ще на виході з Ділового (якщо ви не зроби-
ли цього раніше). Невідомо, коли і де ви ста-
нете після цього на ночівлю. А чи знайдете ви
для цього нормальні місця дорогою – зале-
жить від вибору подальшого маршруту, який
може коригуватися (про це далі).

��Не бійтеся коригувати маршрут дорогою.
Ми мали пройти від Ялинського водоспаду
вздовж хребта Мандеш, але в сутінках виріши-
ли піти второванішою стежкою та спустилися
до потоку Білого. Те ж саме стосується часу та
кілометражу: якщо можете не встигнути
засвітла вийти до потрібної точки, але маєте
люфт часу – починайте шукати інше місце для
ночівлі. Хоча ліхтариків ніхто не відміняв,
тому тут варто розважувати по ситуації.

�� Не варто вірити сліпо всім джерелам
інформації (карта, опис маршруту, деякі
знаки, ці поради). Наприклад, за картою ми
мали перед водоспадом перейти на іншу сто-
рону струмка, чого не сталося. Похибка
незначна, але помітна. Що ж до знаків – вони
можуть вказати невірний кілометраж (хоча за
цим маршрутом цього помічено не було). Але
в будь-якому разі дані джерела інформації –
краще, ніж нічого.

��На роздоріжжі біля Берлебашки ночувати
можна, але можуть бути проблеми з водою.
Так от: вода там є, для приготування точно.
Для пиття можна спробувати пошукати інше
джерело (трохи далі в сторону Рахова), але в
сутінках то робити складніше.

�� Великим групам крайню ночівлю перед
поїздом я радив би робити на пол. Магура. Там
є і вода, і дрова для вечері. Щоправда, зранку
доведеться швидко йти, можливо навіть без
сніданку (залежить від часу потягу). Якщо ж
група компактна – заночувати можна мало не
в самому Рахові (або й в самому, але то вже
екстрім-версія). Однак, там може бути пробле-
ма з дровами та водою, варто на це звернути
увагу.

Павло Бреус,
президент студентського

туристичного клубу “Скіфи”
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№ 15—16 (1470—1471)

Се ред
не схо дже них
до ріг од на —

моя

Га зе та ту ри с ти ч но го клу бу “Скі фи” КНЕУ



Збірка «Україна в мені»
Повертайся живим
Сьогодні рівно сто днів як ти пішов добро-

вольцем. Рівно сто днів, які розділили наше
життя на до і... Ледве не написала після. Ні, не
після. На до і потім. Що буде потім, коли ця
клята війна закінчиться, я не знаю. Війна між
добром і злом, між людяністю та байдужістю,
між честю та безчестям, між вірністю та зра-
дою. А поки я просто живу, я просто вірю, я
просто знаю, що ти повернешся додому і
настане мир. Ти, коли ж маєш можливість
зателефонувати (район Дебальцевого – стро-
гий район), тому телефонуєш нечасто, віджар-
товуєшся. Кажеш: “Сонце моє кохане, всі
війни завжди закінчуються миром. І ця – не
виняток. Просто вір мені та чекай”. І я вірю та
чекаю.

Може колись я напишу цілу книгу про те, як
це чекати того, кого кохаєш, чекати з війни. А
може і не напишу, бо тоді в мене просто бра-
куватиме слів. А зараз? А зараз час чекання.
Час, коли від страху перестає битися серце. І
тоді здається, що воно просто забуло як це
тремтіти в грудях птахою, бо ти щойно пере-
читувала стрічку новин і сьогодні в районі
Дебальцевого аж вісім двохсотих, а він там і
вже тиждень мовчить. І ти не можеш ані спати,
ані їсти, ані пити, ані жити... Змушуєш себе
йти на роботу, посміхатися власним дітям,
друзям, читачам, зустрічатися з байдужими,
будити цю байдужість, говорити, стукати, бо
за логікою неодмінно мають відчинити...
Насправді, відчиняють доволі рідко. Для бага-
тьох війна лишень химера, просто стрічка
новин.

Інколи ти заходиш в церкву, переважно
тоді, коли там немає людей. Бо ти не можеш
бачити в святому місті надто багато надумано-
го, нещирого та фальшивого. Ти навчилася це
розрізняти, тебе фізично верне від брехні. Ти
молишся та ставиш свічки за здоров’я. Свічка
горить рівним пломінчиком і ти заспокоюєш-
ся, бо він тобі пообіцяв повернутися, і тому –
все буде добре. Але інколи ти ставиш свічки за
упокій. За упокій тих, хто був його другом, хто
воював з ним поруч, а тепер у Небесній варті.

А одного разу, коли ставила свічку в церкві,
поруч зі мною стояла жінка, може на пару літ
старша від мене. Вона тремтячими руками
запалювала свічу, говорячи, що то за сина
Андрійка, який зараз в полоні, за сина
Андрійка і за всіх тих, хто поки не вдома...
Господи! Я такого ще не бачила. Якась сила
вперто гасила її свічечку, а жінка вперто запа-
лювала знову, та сила крутила свічі і вона
вдвоє згиналася, наче підбита птаха, і гасла.

Я ніколи не забуду очі тієї жінки. Повні роз-
пачу та сліз. Вона безсило дивилася на те, як
рівно палають інші вогники і враз підняла на
мене очі. Силою запхала мені в руки свічку:
“Благаю, запаліть. За Андрійка, за мого сина.
За його зоров’я та життя, довге й щасливе.
Йому тільки двадцять. Йому ще жити й жити”.

Ми сиділи з нею в церкві на лаві і майже не
дихаючи дивилися, як рівно та впевнено
палахкотів вогник свічки. Я встала, я мала вже
йти, на мене чекають вдома діти. Вона стисну-
ла мою руку, очі повні сліз, через силу посміх-
нулася та прошепотіла: “Дякую! Хай вони
повернуться до нас живими!” Я не знала, що їй
на це відповісти. Мені відняло мову. Я тільки
кивнула їй головою:

– Нехай повернуться здоровими і з перемо-
гою!

Вийшла на вулицю. Моє місто плакало.

Дощі заливали світ.
Вдома я написала Тобі есемеску. Два слова

великі, як космос. Три слова, які щоденно
додаю до молитви. Повторюю часто, мов ман-
тру. Три слова, в них віра й життя:

Повертайся живим. Кохаю.
Дара Корній

Україна лежить на перетязі
Чи замислювався хто-небудь про те, чому

усе так, а не інакше? Чому у нас зле, а у них
добре? А у тих іще гірше, і що ще більш цікаво,
чому ми маємо іти туди, де гірше, хоча цього,
природно, нам абсолютно не хочеться?! Бо ми
живемо на географічному перетязі. Я не пре-
тендую на істину в останній інстанції, але це –
моє бачення, моя точка зору. З нею, звичайно,
можна не погодитися і продовжувати жити в
своїй рожевій реальності.

Майдан...
Це слово не просто набір звуків, це особли-

вий стан кожного українця. Це – ціла симфо-
нія життя і смерті, це квінтесенція генетично-
го коду української нації. Це – останній, кон-
трольний постріл у владу, яка зарвалася.

Влада ніколи не була чимось недоторкан-
ним в Україні. Незважаючи на фальсифікації
та підтасовки на виборах, один кандидат
завжди мав шанс перемоги над іншим, про-
владним: Кравчук програв Кучмі, Кучма –
Ющенкові і т. д. Тобто, воля народу могла
бути таким чи іншим чином зреалізована, або
скерована, або переконана. Але вибір був
завжди, впритул до останнього, кривавого
Майдану. Нація, яка подолала страх смерті,
вже ніколи не буде стояти на колінах!

Отже... 21 листопада 2013 року ми дізналися
правду – до ЄС ми не йдемо, і вже обережні-
ше, так собі поміж рядків було додано, аби
одразу не наполохати звіра (звідки ж їм було
знати, що звіра вже розлючено?!), що придив-
ляємося до ЄврАзеС. Зміна політичного курсу
на сто вісімдесят градусів без попередження,
без підготовки, без будь-яких наче б то під-
став, без підтримки, без ґрунтовних пояснень,
попираючи усі власні передвиборчі обіцянки,
надії українців і сподівання. Жорстоко? Так.
Навіть занадто. Бо у людей, які сподівалися і
вірили, в одну мить вкрали їхнє майбутнє.
Вкрали наше майбутнє! Збрехали! Нам збреха-
ли. Але ми продовжували вірити у той наймен-
ший, просто таки ниций шанс, що може він
одумається, “як же ж так – підвести усю краї-
ну”, і таки підпише через тиждень на Самміті
цей священний документ “повернення
Європи”. Диваки, та й годі! Вірити кому?
Сподіватися на розум чий? Довірити свій
цивілізаційний вибір? Наївні, або дурні, що в
принципі одне й те ж. Невже не зрозуміло, що
ми живемо у час... ні, не так. Ще раз: ми живе-
мо у Всесвіті суцільних маніпуляцій і брехні. І
це – нор-маль-но. Мушу повторити, що це
нор-маль-но, для тих, хто не погоджується зі
мною. Особливо тепер. Молоко коров’яче
дешевше, аніж молоко розведене водою в
пакеті, та й чи є там ще те молоко, йогурт міс-
тить емульгатори, усілякі “єшки”, покращува-
чі смаку, а де сама йогуртова закваска, м’ясо
свине – генетичне, куряче – антибіотичне, в
золоті практично немає золота, а інтелект
радше викликає ворожість, а не захоплення.
Правильно?! Тоді я продовжую...

Що ж, наївні, як і передбачалося, підпису не
отримали. Пострибали, поспівали і вже було

хотіли розходитися, але... якийсь великий
комбінатор (і повірте, насправді, не так важ-
ливо хто ним був) задумав (і то задовго до то-
го) і здійснив кривавий розгін купки студен-
тів. Жорстоко? Аякже! З нашим сімейним
культом, і культом дитини зокрема, це просто
таки замах на цінності усієї нації. Сильна
маніпуляція, жорстока, зате правдива, – ну, ви
ж хотіли Євроінтеграції?! Давай, народе, вста-
вай! Розраховували на сто-двісті тисяч? А
отримали мільйон. Просто респект мозковому
центру. І не треба думати, що написано циніч-
но. Ні, аналітика, твереза оцінка ситуації. Усім
же відомо: їх задумують генії, творять роман-
тики... Ну, і так далі. Так, от романтики і
вийшли, і досі стоять. Хоча вже і покалічені, і
загиблі. Низько вклоняюся перед ними, але
такою є плата. Це – правила гри. Пам’ятаєте
про світ маніпуляцій?! А це вже не маніпуляції
і не брехня, це вже серйозно. Згарище, кров,
кулі, понівечені тіла та долі. Це – страшно,
реально страшно, бо тут місце, момент істини,
де життя стоїть поруч з смертю, яка тут більш
очевидна, ніж будь де-інде. За це будуть відпо-
відати ті, хто винен? А винен хто? Той, хто
убив, чи той, хто віддав наказ? Хто?! А якщо
подумати, то... той, хто знає, що буде відпові-
дати і згоден з цим, він хто? Це той самий
геній. Він знає про усе це заздалегідь. У нього
є не один сценарій розписаний покроково.
Він про це знає. І рука не здригається! Ні, ціна
завжди висока за те, чого хочеться найбільше.
Жорстоко? Так, зате правда. Я кажу те, що
аналізую, читаючи. І думаю, що може бути іще
багато подібного: це така гра – затягли
зашморг і відпустили, наче стало легше, але ж
до того відчуття хіба не були подібними? Після
чергового перемир’я і паузи – нові жертви і ще
більш дикунські випади. Зараз от знову спокій
і відпочинок. Страшний спокій, нікому так не
здається?! Отже, буде чергова провокація, або
справжній зашморг, коли приспали спосте-
режливість. Велика подія у сусідів. О, з сусіда-
ми нам однозначно “поталанило” на Сході, а
на Заході? Там теж є свої інтереси. Просто так
кохають лише у юності, а потім... Живемо у
світі великих комбінацій. У світі, де сценарій
прописаний генієм. Усе просто: 2 + 2=4, або 
1 + 1 + 1 + 1=4, або ще 2 + 1 + 1=4, або 3 + 1=...
Зрозуміло? Відповідь буде однаковою і лише
комбінація чи послідовність різнитиметься.
Такою є структура усього, схема Всесвіту. Там,
де живуть сильні, слабкі не виживають. Тут, де
ми – земля родить воїнів, терплячих, як воли,
і вільних, наче вітер. А за свободу платять
кров’ю. І не треба яровіти, спливати гнівом і
закликати до вендетти. Такою є ціна. Не подо-
бається? Змінюй правила гри. Якщо генію
буде цікаво, він погодиться прописати ці пра-
вила, але відповідальність переходить на іні-
ціатора. Пасує? А... не відомо чи це буде вдала
комбінація? Страшно? Вовків боятися в ліс не
ходити! Знову маніпуляції. Такий вже цей світ.
Або так, або ніяк.

Як казала мати Тереза?
“Я просила Бога забрати мою гординю, і Бог
відповів мені – ні.
Він сказав, що гординю не забирають – від
неї відрікаються.
Я просила Бога зцілити мою прикуту до
ліжка дочку. Бог сказав мені – ні. Душа її в
надійності, а тіло все одно помре.
Я просила Бога дарувати мені терпіння, і
Бог сказав – ні.

Він сказав, що терпіння з’являється в
результаті випробувань – його не дають, а
заслуговують.
Я просила Бога подарувати мені щастя, і
Бог сказав – ні.
Він сказав, що дає благословення, а чи буду я
щаслива, чи ні – залежить від мене.
Я просила Бога вберегти мене від болю, і Бог
сказав – ні.
Він сказав, що страждання відвертають
людину від мирських турбот і повертають
до Нього.
Я просила Бога, щоб дух мій ріс, і Бог сказав –
ні.
Він сказав, що дух повинен вирости сам.
Я просила Бога навчити мене любити всіх
людей так, як Він любить мене.
Нарешті, сказав Господь, ти зрозуміла, чого
треба просити.
Я просила – і Бог послав мені випробування,
щоб загартувати мене.
Я просила мудрості – і Бог послав мені про-
блеми, над якими потрібно ламати голову.
Я просила мужності – і Бог послав мені
небезпеки.
Я просила любові – і Бог послав нещасних,
які потребують моєї допомоги.
Я просила благ – і Бог дав мені можливості.
Я не одержала нічого з того, що хотіла – я
одержала все, що мені було ПОТРІБНЕ!
Бог почув мої молитви”.

Нічого не нагадує? Ось воно, коли ми каже-
мо: Боже, храни Україну, він вчить нас її обе-
рігати, виборювати і відвойовувати. Пославши
нам гарних сусідів. Те, що не вбиває нас...
Правильно! Ми стаємо щоразу сильнішими,
завдяки усьому цьому. Тому і “люби ворогів
своїх”, але не будь лохом, коли тебе нищать –
створюй умови, щоб ворог потрапив у свою ж
пастку, коли тебе принижують – паруй у від-
повідь, створивши невигідну ситуацію, не
будь лохом! “Око за око і зуб за зуб”, а як же
“підставив праву щоку, підстав і ліву”? Все
зрозуміло?! Так, бо це – маніпуляції, добрий –
лох, прагматичний – успішний.

Так, жорстко, різко, неприємно. А ніхто й
не обіцяв приємнощів. Правда рідко буває
гарною. І тепер вже має бути зрозуміло, що це
зовсім не жорстоко, такі правила гри! Не знаю,
може інша Україна, в паралельній реальності –
це рай. Пардон, але “рабів до раю не пуска-
ють” і тоді я дарма згаяла час. Будь-який аку-
шер підтвердить, що найбільшу роботу у своє-
му житті людина виконує при народженні. Хто
пройшов це випробування, вижив, той витри-
має усе, що посилає Бог у цій маніпулятивній
реальності. Вижив – готовий, не зміг – певно,
що ласкаво просимо до світу з менш жорстки-
ми правилами гри і т. д.

Отже, приймаємо правила гри цього
Всесвіту, граємо за сценарієм великого генія.
Або прописуємо свої правила, бо ми – не раби
Божі, а його сини і дочки. І наділені божес-
твенним даром бути ковалями своєї долі, тіль-
ки треба це довести. “Борітеся, поборете! Вам
Бог помагає”. А що ж потім? А потім працюй-
те далі, робіть реформи і пильнуйте тих, кому
довірили, бо “знов усе прогавите!”. Не сідайте
кавувати, життя продовжуватиметься, і
боротьба теж. І пам’ятайте: Україна лежить на
перетязі...
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