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М и не раз чули вислів: «Все, що стається у твоєму житті — 
недаремно». Здається, що навпаки, стільки подій проходять 
повз тебе, що ти навіть і не помічаєш, які вони були, більш 

того, згадуючи своє минуле, ми можемо сказати, що пам’ятаємо лише 
найяскравіші моменти нашого життя.

Що відбувається тоді зі звичайними подіями і рутинною роботою? 
А все те, що ми не запам’ятовуємо, але вміємо робити механічно, — 
формує у нас навички: навички читати, навички готувати їсти, на-
вички писати і ще багато чого іншого. Здавалося б, перебуваючи 
стільки років у колоніях, жінки б мали забути як це готувати, як це 
прасувати, як це бути жінкою у домі, але це навички, які навчившись 
один раз, пам’ятаєш усе життя.

У нашому «Домі» ми намагаємось показати жінкам, що все, що 
вони вміли робити, — вони не забули, це все — частинка їх. Власне, 
ці елементи і є одними із складових нашої реабілітаційної програми: 
жінки відновлюють свої навички у комфортних для них умовах. Ін-
шими словами, у нас жінки куховарять, перуть, в’яжуть, працюють із 
городиною, як у себе вдома.

У «Домі» вони проходять підготовку до життя після колонії. Саме 
тут вони дізнаються про зміни, які відбулися у суспільстві, яка нова 
техніка з’явилась, як нею користуватись і найголовніше — відновлю-
ють все те, що вміли колись.

Цей шлях не завжди легкий, але кілька учасниць програми по-
годилися поділитися своїм досвідом: «Як це вчитися робити те, що ти 
давно вмієш?».

Кожного разу коли хтось уперше чергує на кухні і має нагодувати 
усіх своїх нових друзів, ми, працівники, відчуваємо неабияке хви-
лювання жінок, відповідальність та побоювання:

— «А як приготувати, щоб усім сподобалось?»
— «А якщо в мене не вийде?»
— «Я давно не готувала».
— «Я взагалі не вмію готувати».
— «Скільки багато спецій і продуктів, а як їх всі поєднати?»
Це все типові думки кожної з мешканок нашого «Дому».
У нас все як у звичайній родині: щоранку хтось готує сніданок, 

обід і щось смачненьке на вечерю. Звичайно, кожній із жінок хочеть-
ся здивувати своїх подруг і запам’ятатись найсмачнішими пирогами 

Моє перше чергування 
на кухні «Дому»
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чи борщем. А що робити, коли ти не вмієш готу-
вати, коли всі ці гарні баночки і тарілочки нага-
няють на тебе страх і паніку «Раптом не вийде?».

Ми можемо із впевненістю сказати, що і з цим 
ми вчимо справлятись і виходити переможцем. 
У кожної із наших мешканок уже було перше 
чергування на кухні, і кожна може сказати, що 
справилась «на відмінно».

Крім того готувати чи починати вчитись готу-
вати на нашій кухні — одне задоволення. Адже 
відкривши шафу із технікою, ви неодмінно знай-
дете все, що може бути потрібно: комбайн, 
електричні м’ясорубки, пароварки, міксери, 
блендери. Все це є, і всі учасниці навчились 
дуже швидко і спритно цим користуватись. У нас 
є дві плити, холодильники, які, до речі, завжди 
повні . Побачивши все це, у вас не тільки зник-
не невпевненість, але виникне відчуття, що ви 
шеф-повар дуже дорогого ресторану. Для нас 
всіх — і працівників, і мешканок «Дому», кух-
ня — це чарівне місце, де ми однозначно можемо творити, можемо 
згадувати мамині або й бабусині рецепти і пригощати своїх друзів. 
Коли до нас приїздять гості, перше, що ми робимо — це пригощаємо 
домашнім запашним хлібом. Ми певні, що він у нас найсмачніший, 
бо готується з любов’ю.

«Коли мені сказали, що завтра я відповідальна за приготування їжі, 
я була дуже рада, адже ще змалечку любила порпатись разом із бабу
сею на кухні, я знала дуже багато рецептів і знала, що вмію готувати. 
Проте ця впевненість зникла, коли вже вранці я підійшла до плити. 
Здавалося б, що готувати ми вирішили із дівчатами ще на вихідних, 
як готувати, я знаю, але ось це почуття безмежної відповідальності, 
воно лякало. Одразу згадалось, що я вже стільки років не готувала, 
бо була в колонії, я стільки років не мала такого вибору продуктів і … 
ще багато чого згадалось. Однак, бажання змін мене дуже швидко 
привело до тями. За своїми думками я не помітила, як руки вже авто
матично чистили овочі. Я зрозуміла, що які б думки не були, як би 
я не боялась, але пам’ять про світло і тепло на кухні завжди вас на
дихне приготувати найсмачнішу страву у вашому «новому» житті».

«Своє перше чергування на кухні «Дому» я не забуду ніколи. Я ніколи 
не вміла та і не хотіла готувати. Я не розуміла, як можна всі ці про
дукти скласти разом і щось приготувати. Я ніколи не зациклювалась на 
харчуванні, в мене ніколи не було затишної кухні із запахом пирогів. 

Марина готує круасани у «Домі»
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Та я і маму свою не дуже пам’ятаю, 
лише сварки і крики, а там уже було 
не до готування. Але у своє перше 
чергування я почала дуже нерву
вати, адже потрібно було показа
ти, що я не боюсь, я вмію. Я всім 
розповідала, що до колонії у мене 
був чоловік і я йому постійно готу
вала, а він не цінив і втік до іншої. 
Тільки стоячи на кухні і заглядаю
чи до холодильника, я зрозуміла, 
що моя брехня була важлива лише 
для мене, інші хотіли попробувати 
моєї смачної каші з м’ясом. Я запа
нікувала, адже я була сама. Проте 
я знайшла силу і попросила Наталю 
(соціального працівника) мені допо
могти. Звичайно, Наталя мені допо
могла і в мене вийшла найсмачніша 
перша страва у моєму житті. І тіль
ки після цього я зрозуміла, що хочу 
і вмію готувати, що якщо не знаю, 
можна запитати, якщо не вмію, 
можна попросити про допомогу 
і мені обов’язково допоможуть».

«Своє перше чергування на кух
ні я не дуже пам’ятаю в деталях, 
але пам’ятаю свої почуття і відчут
тя. В мене і зараз при слові «кухня» 

стає тепло на душі. Я пам’ятаю, що готувала разом із своєю подругою 
і нам було дуже весело: ми співали і, поки ніхто не бачив, навіть 
пританцьовували. Ми розповідали один одному цікаві історії із жит
тя, а потім пили чай. Для мене процес приготування пройшов дуже 
швидко, і я навіть зараз готуючи в себе вдома, постійно згадую той 
прекрасний час на кухні «Дому».

Як ви бачите, у кожного свої переживання і свої спогади щодо 
першого чергування на кухні, однак всі вони були вдалими і згаду-
ються мешканками із теплом і ностальгією.

Ми щиро сподіваємось, що і ви, любі наші читачі, колись приїдете 
до нас на кухню і приготуєте найсмачніший у світі пиріг чи борщ.

Заповніть, будь ласка, анкету (стор. 5) і ми з нетерпінням разом 
з вами переживемо ваше перше чергування на кухні «Дому».

Учасниця програми готує пироги

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

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

ними. Заповнену анкету надсилайте на адресу:
Центр «Дім на півдороги», вул. Дзержинського 13/1, смт. Крас-

нопавлівка, Лозівський р-н, Харківська область, 64620

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

Анкета-заявка 
на участь у проекті 
«Дім на півдороги»



6

ан
ке
та

-з
ая
вк
а

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

ОБОВ’ЯЗКОВО
Дата ______________________ Підпис ______________________
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Д вір, вікно, кухня, чашка кави і моя улюблена донечка 
Катерина. Я дуже люблю розмовляти з нею, розмовляти 
про все: про людей, про почуття, про щось жіноче, чим 

не завжди можна поділитись з кимось, тільки із рідною душею — 
донечкою.

Ми часто з нею обговорюємо сни. Ось нещодавно приснився 
мені…страшний сон…

«Взимку завжди холодно, але на душі стає по-справжньому хо-
лодно, коли тебе ніхто не чекає, не чекає твого дзвінка, не чекає 
твоєї посмішки, нічого не чекає. Узимку біль особливий. Тої зими 
у мене боліла душа. Вона так боліла, що сльози вже просто не могли 
текти по моїй, стомленій життям, шкірі. Руки вже не підводились до 
неба, вони опустились і не знали що робити. За місяць я мала ви-
йти за межі колонії. Кожного дня я рахувала години до 20 грудня 
2012 року. День змінювався ніччю, а ніч змінювалась днем. З кож-
ним днем мене охоплював страх, це був панічний страх. Ні, це не 
був страх за моїх рідних, вони вже звикли жити без мене; ні, це не 
був страх за друзів, я певна була, що за мій строк вони вже знай-
шли нових; це був страх самотності і безпорадності… я не знала, 
як жити після 20 грудня. Тут мені все знайоме, нехай не рідне, але 
знайоме. За стільки років я знала кожен камінь колонії, я знала усіх 
тут, знала, коли треба боятись, знала, коли треба мовчати, а голов-
не — чому мовчати. Я багато чого знала, не знала тільки, як жити 
за межами цієї стіни, стіни, що охороняла суспільство від мене чи 
мене від суспільства».

Ми з Катею часто говоримо про цей сон. Вона вже не раз казала: 
«Це ти зараз така, а пам’ятаєш, що було до Дому?». Пам’ятаю, я ні на 
мить не забуваю, що то був не сон, то було моє життя. Зараз я вже 
не пам’ятаю всіх подій, але тіло, тіло пам’ятає, що треба мовчати, 
треба боятись і дорожити тим, що подарувала мені доля. А доля 
мені подарувала «Дім». Ні, це не будинок, це набагато більше. Зараз 
я уже з упевненістю можу розповісти про своє життя.

20 грудня 2012 року, майже новорічні свята, майже дім, майже 
родина, майже я. Я знала, що слів «майже» занадто багато у моєму 
житті і, що рано чи пізно я захочу жити не «майже». Це бажання ста-
ло таким сильним, що я готова була чіплятись за будь-яку соломинку, 

Історія успіху. 
Людмила
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за все, що могла дати мені доля за стільки років 
поневірянь. Я відчайдушно шукала можливості 
покращити свій стан, я чекала руку «допомо-
ги», я молилась. Мої молитви були почуті, тоді, 
відкри ваючи схожий журнал на цей, я ще не 
знала, який подарунок приготувала мені доля.

Цей журнал я читала вже неодноразово, 
але якось не бачила в ньому нічого корисного 
для себе, так, була інформація, але я ще жила 
в стані «майже» і мені «майже» нічого не було 
потрібно. Але одного разу до нашої колонії 
приїхали Катя і Наталя. Я навіть не уявляла, як 
буду згодом ними дорожити. Ці дівчата розка-
зали нам всім про «Дім на півдороги». Чесно 
кажучи, було дуже важко повірити, що є місце, 
де тебе чекають, де ти потрібен такий, який є, 
де тебе приймають із твоєю історією, де не див-
ляться на минуле, а будують майбутнє. Мене 
дуже лякало таке прийняття, адже мої рідні 
не завжди мене приймали, а тут чужі дівчата, 

які готові допомогти мені адаптуватись, готові разом зі мною від-
новити мої документи, навчити чогось і без грошей. Я не вірила. 
Я не вірила місяць, я не вірила два, я не вірила три, але 20 грудня 
я зрозуміла, що можу щось змінити і завжди можна повернутись 
до життя «майже». Я заповнила анкету, надіслала і чекала. Мені за-
телефонували. За кілька днів Наталя і Катя мене чекали на зупинці 
залізничного вокзалу.

Коли ми приїхали до «Дому», я була дуже здивована. Я очікувала 
побачити грати на вікнах, їх не було, високого паркану теж не було, 
я не бачила собак, я не бачила жінок у довгому одязі з іконами, я не 
бачила нічого підозрілого. Звичка очікувати чогось поганого мене 
примушувала шукати, підозріло оглядатись і боятись.

Коли я зайшла у приміщення, я не повірила своїм очам — ши-
рокі світлі коридори, великі вікна, які можна відчинити, великий 
двір і світла кухня, де так смачно пахне домашнім хлібом. Проте 
я чекала, моє тіло все ще здригалось під кожен шум. Мені показа-
ли мою кімнату і познайомили із сусідкою. Кімната, я й досі згадую 
її з теплом, це як спогад, в який ти повертаєшся, коли хочеш побу-
ти щасливим. Це велика, тепла і світла кімната, де два великі ліжка, 
особиста велика шафа і багато поличок для моїх речей. Коли я все 
це побачила, в мене потекли сльози, адже речей в мене не було, 
в мене не було навіть одягу чи взуття, в мене не було книжок, які 
можна було б поставити на пусті полички. Я відчула, що ота пусто-

Художник Kathryn Trotter



9

ww
w.

co
nv
ict

us
.or

g.u
a

та на поличках, вона така ж, як і в мене в душі. 
Я не знала, чим її заповнити…

Моя пустота почала заповнюватися вірою 
і теплом, коли мені принесли чистий і новий 
одяг, нове взуття і всі миючі засоби. Мені дали 
все, а потім нагодували борщем і розпитали про 
моє життя. Ні, це не була співбесіда, це бесі-
да у колі родини. Чому родини? Родини, бо зі 
мною жили такі ж дівчата, як і я, які звикли боя-
тись і мовчати, які звикли, що нікому не потріб-
ні. За кілька днів я зрозуміла, чому це примі-
щення зветься «Домом». Я могла покинути його 
у будь-який момент, як я робила зі своїм домом, 
я могла прибирати і готувати, я могла виходити 
у місто, все те, що я робила вдома. Тільки тут 
мені вже не хотілось втікати, я хотіла вилікува-
тись від душевних хвороб і поневірянь, я хотіла 
стати новою і повернутись до своєї донечки, 
яка дуже часто до мене приїздила, коли я жила 
у «Домі». Мені стало дивно, але не тільки до-
нечка приїжджала, але й сестра. Вони бачили, як я змінювалась, 
як з’являвся блиск у моїх очах, як слово «майже» покидало мене.

Звичайно, цей період, що я жила у «Домі», був не простий — 
я заповнила стільки документів на відновлення паспорта, я стільки 
раз ходила відпрацьовувати, аби мати власні кошти і купувати пода-
рунки своїм рідним, я стільки раз разом із Катею та Наталею ходила 
в архіви і різні установи аби довести, що я жива людина і що живу. 
Це були дуже важливі місяці мого життя, я не можу сказати, що 
було легко, але спільні заняття, спільні свята, любов і турбота, вони 
мене наснажували і вели до мети.

Зараз я можу із впевненістю сказати, що «Дім» був моїм талі с-
маном і квитком у «нове» життя. Саме завдяки роботі працівників 
«Дому» я навчилась контролювати свої емоції і думки, я навчилась 
спілкуватись із людьми, я навчилась відстоювати свої права і найго-
ловніше — я навчилась любити себе і цінувати своїх рідних. Зараз 
я працюю на фабриці, дуже часто спілкуюсь зі своїми рідними. 
Я не покидаю «Дім» і час від часу їжджу по колоніях і розповідаю 
про себе, мене ніхто не примушує, я хочу аби Ви, читачки, любі 
мої жінки, теж відчули, що таке жити по-нормальному, що таке 
любити і що таке дорожити собою. Можливо, з часом я і до вас 
приїду, аби розповісти і на власному прикладі показати, що є на 
світі місце, де вас точно чекають і приймають, і це місце зветься 
«Дім на півдороги».

Художник Kathryn Trotter
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М ы привыкли называть страх плохим чувством. И это вполне 
логично. Если речь идет не о посещении парка аттракци-
онов в каком-нибудь Дисней Ленде, то бояться не любит 

никто. Куда большее удовольствие нам доставляет уверенность 
в завтрашнем дне, смелость перед недоброжелателями, ощущение 
уверенности в себе. Нам свойственно пытаться всеми силами изба-
виться от чувства страха.

Но природа очень умна. Она продумала человека вплоть до ме-
лочей и не дала нам «лишних» чувств.

Давайте представим, что было бы с нами, если бы мы никогда 
и ни при каких обстоятельствах не 
испытывали страх, тревогу, опа-
сение? Хотим перейти дорогу, 
и видим несущийся автомобиль — 
смело шагаем под колеса! Видим 
красивый вид из окна 10 этажа 
и вдруг так захотелось полетать — 
летим! Похоже, если бы страха не 
было, мы бы до сегодняшнего дня 
просто не дожили.

Со страхом смерти все понят-
но — он необходим для выжива-
ния. А для чего нужен страх из-
менений? Что полезного в этом 

парализующем чувстве, когда нужно, к примеру, выходить на волю из 
места заключения, возможно, впервые искать работу, учиться заново 
жить, восстанавливать отношения с близкими, заводить новые? Со-
вершенно очевидно, что за время пребывания в местах заключения 
ничто не осталось ждать вас на своих местах. Многое поменялось, 
что-то ушло безвозвратно.

Перед лицом неизвестности определенная доля страха просто 
необходима. Она — как сигнализация напоминающая о том, что 
необходимо найти новые способы жить в мире за пределами коло-
нии. И пока вы этого не сделали, абсолютно нормально испытывать 
тревогу.

Психологам широко известно явление рецидива. Когда человек, 
долгое время пребывая в заключении, выходит на волю, в кратчай-
шие сроки совершает преступление и снова возвращается в тюрь-
му. Очень часто такие преступления совершаются не из-за нужды, 

Страх — я тебя не боюсь
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а из-за неосознанного страха жить в уже по-
менявшемся, незнакомом мире. В то время как 
в тюрьме хоть и тяжело, но уже привычно, все 
правила выживания ясны и все идет по накатан-
ной колее.

Поэтому, если вы планируете строить новую 
счастливую, спокойную, красивую или какую 
вы себе придумали жизнь, необходимо дать 
себе время на обдумывание дальнейших шагов. 
Прежде чем пытаться избавляться от нарастаю-
щей тревоги, задайте себе вопрос: чего именно 
я боюсь, в каких своих качествах не уверенна, 
кто или что могло бы мне помочь?

Нас пугают именно те изменения, которые 
кажутся слишком глобальными. И простое раз-
бивание предстоящих свершений на маленькие 
шаги может значительно снизить тревогу. На-
пример, цель устроится на работу для человека, 
никогда этого не делавшего, выглядит пугающе. 
Куда проще ставить небольшие задачи: купить газету с вакансиями, 
выбрать подходящие, научиться составлять резюме, сходить на лю-
бое собеседование и т. д.

И не особо переживайте по поводу неудач. Они обязательно бу-
дут встречаться на вашем пути, потому что вы учитесь. Ваши ошибки 
говорят только о том, что вы смелый человек, который не ограничи-
вается простыми задачами.

Многие люди, столкнувшиеся со сложными жизненными ситуа-
циями, живут с хроническим ощущением бессилия, неспособности 
что-либо поменять. И тогда особенно важно постепенно восста-
навливать уверенность в себе. Не веря в собственные силы, очень 
сложно притянуть в свою жизнь что-либо хорошее. Попробуйте 
начать взращивать самоуважение с простого упражнения. Утром 
каждого дня ставьте перед собой небольшую задачу. Подумайте, 
что бы вы хотели изменить в своем характере, чему обучиться? На-
пример, вы можете решить: сегодня я не позволю себе лениться, 
или не буду сквернословить, или буду отстаивать себя, если что-то 
будет угрожать моему достоинству. Любая важная для вас цель по-
дойдет. Попытайтесь весь день справляться с поставленной задачей. 
А вечером обязательно похвалите себя даже за пока еще незначи-
тельные достижения. Если вы хотя бы неделю будете старательно 
выполнять это упражнение, обязательно почувствуете, как изме-
нится ваше отношение к себе.

Тем не менее, жизнь полна моментов, которые лишают смелости 
даже очень уверенных в себе людей. И есть один хороший способ 
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подготовить себя к любой пугающей вас ситуации. Закройте глаза 
и представьте себе во всех подробностях тот исход, которого вы 
больше всего боитесь. Необходимо увидеть четкую картинку: что 
вы будете видеть, слышать и чувствовать в сложившейся ситуации. 
А теперь — представьте себе другой исход: то, чего вы так боялись, 
не произошло, ситуация разрешилась наилучшим для вас образом. 
Представьте, что вы видите, слышите и чувствуете в таком случае. Чет-
ко увидьте все происходящее. А теперь не спеша чередуйте в сво-
ем воображении позитивную и негативную картинки. В какой-то 
момент вы заметите, что пугающий вас сценарий уже видится с тру-
дом, а позитивный стал более отчетливым. Вместе с этим изменятся 
и ваши чувства. И реальный исход ситуации, скорее всего, вас удивит.

Хорошо, если в переломные моменты своей жизни вы можете 
заручиться помощью других людей. В центре ресоциализации «Дом 
на полпути» вы можете получить дополнительное время на то, чтобы 
при поддержке социальных работников и психологов подготовиться 
к предстоящим изменениям. И не спеша, уверенными шагами, на-
чать новую жизнь.

И в любой ситуации важно помнить, что смелый человек — это 
не тот, кто не боится, а тот, кто продолжает действовать вопреки 
своим страхам!

Мария Афиногенова

Вера, Надежда, Любовь (Греция)
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Л ікарі та науковці завжди стверджують, що профілактика — це 
перше, що ми можемо зробити щоб уникнути хвороб, адже 
знання щодо того як себе уберегти, допомагає знизити ризик 

захворіти та попередити хронічні захворювання. Першим, і мабуть 
найважливішим, кроком у профілактиці завжди є інформування. 
Саме володіння інформацією щодо шляхів передачі та особливос-
тей захворювання допоможе зберегти найцінніше — ваше здоров’я!

У цьому номері ми хочемо зробити «перший» крок у профілак-
тиці ВІЛ-інфекції. Інформація про це захворювання лунає дуже час-
то з екранів телевізорів, із підручників і листівок, однак люди й далі 
продовжують думати, що саме ця хвороба їм не загрожує, а поде-
куди, що історія цієї інфекції взагалі міф. Думки можуть бути різні, 
проте, поінформований — озброєний!

ВІЛ-інфекція — це захворювання, що виникає внаслідок зара-
ження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Основна особли-
вість ВІЛ-інфекції — це ураження імунітету, через яке організм лю-
дини з часом стає уразливим до хвороботворних мікроорганізмів, 
а також до деяких злоякісних пухлин. На фоні ВІЛ-інфекції роз-
виваються опортуністичні захворювання (захворювання, що роз-
виваються при пониженому імунітеті), які без вчасного лікування 
призводять до смерті.

Виділяють кілька стадії ВІЛ-інфекції залежно від ураження імунної 
системи людини. Деякий час ВІЛ-інфекція протікає безсимптомно 
і людина може навіть і не здогадуватись, що інфікувалась. Однак, 
по мірі ураження імунної системи людини, вона стає вразливою 
до інших інфекційних хвороб, організм втрачає здатність бороти-
ся. Останньою стадією захворювання ВІЛ-інфекції є СНІД (синдром 
імунодефіциту людини), який згодом призводить до смерті.

Виділяють кілька основних шляхів передачі ВІЛ:
 • незахищений статевий контакт (вагінальний, оральний та аналь-

ний секс без презерватива);
 • через кров (переливання крові, яка не пройшла відповідну пе-

ревірку, спільне використання голок при вживанні наркотиків, 
використання нестерильного медичного інструментарію, який 
має контакт із кров’ю);

 • від матері до дитини під час вагітності, пологах чи грудному 
годуванню.

Для того щоб інфікування відбулося обов’язково потрібно три речі:
 • наявність вірусу в однієї із сторін;

Що знаємо про ВІЛ-інфекцію?
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 • достатня концентрація вірусу 
у рідині (наприклад, у слині чи 
сльозах концентрація вірусу 
дуже мала аби відбулося інфі-
кування);

 • потрапляння вірусу у прямий 
кровотік (якщо ви просто до-
торкнулися до рідини пальцем 
без порізів, інфікування не від-
будеться).
Володіючи необхідною інфор-

мацією щодо шляхів передачі ін-
фекції, достатньо легко попере-
дити інфікування.

Проте серед населення існує 
дуже багато міфів щодо переда-
чі, наприклад:
 • ВІЛ-інфекцією можна інфіку-

ватись через укуси комах, однак, 
варто зазначити, що інфікуватись 
через укус, для прикладу, кома-
ра не можна, адже для інфіку-
вання потрібен прямий крово-
тік та обмін кров’ю. Як відомо, 
комарі висмоктують кров, а не 
вприскують;

 •   ВІЛ передається через спільне 
використання рушників та одягу, але у цьому випадку немає кон-
такту крові чи статевих виділень;
 • ВІЛ передається через спільне відвідування ванни, басейну, ту-

алету чи душу;
 • ВІЛ передається через поцілунки (концентрація вірусу у слині 

занадто мала аби відбулося інфікування).
Аби попередити інфікування, варто дотримуватись нижченаве-

дених порад:
 • користуйтесь тільки стерильним або одноразовим інвентарем 

(в особливій зоні ризику знаходяться споживачі ін’єкційних 
наркотиків);

 • переконайтесь, що персонал перукарень, тату-салонів, медич-
них установ використовують стерильні інструменти);

 • під час кожного статевого акту використовуйте презерватив;
 • якщо ви ВІЛ-позитивна жінка і плануєте народжувати дитину, не-

обхідно обов’язково проконсультуватись у жіночій консультації 
та у лікаря СНІД-центру. Для зниження ймовірності інфікування 
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майбутньої дитини необхідне призначен-
ня лікування, для матері під час вагітності 
та дитині одразу після народження. Крім 
того, варто проконсультуватись щодо само-
го процесу народження дитини та грудного 
годування.

Обов’язковою складовою профілактики 
є тестування на наявність антитіл до ВІЛ!

Важливо розуміти, що тести виявляють не сам 
вірус, а антитіла, які виробляє імунна система 
як реакцію на «вторгнення» вірусу до організ-
му. Імунна система, зазвичай, виробляє анти-
тіла в перші 2–3 тижні після інфікування, але 
подекуди цей період може становити 3–6 місяці 
після інфікування і цей період називають «пе-
ріодом вікна». Тобто в цей період тест на ВІЛ 
може показати «негативний» результат навіть 
якщо людина вже інфікована і може інфікува-
ти інших. Саме тому, спеціалісти рекомендують 
проходити тест на ВІЛ 1–2 рази на рік і дотримуватись моделі без-
печної поведінки протягом всього життя, а це ті короткі поради, які 
ми привели у нашій статті.

Раніше діагноз ВІЛ-інфекція/СНІД одразу сприймався як «смер-
тельний вирок», але останнім часом медицина зробила багато кро-
ків до того, щоб люди ВІЛ жили і залишались активними членами 
суспільства. Хоча ВІЛ-інфекція не виліковується, але є препарати, 
які пригнічують розмноження вірусу ВІЛ-інфекції та дозволяють 
тримати рівень імунітету на достатньому рівні аби він міг захистити 
людину від опортуністичних захворювань. Це лікування називається 
антиретровірусною терапією, скорочено АРТ. Ця терапія складаєть-
ся із кількох медичних препаратів, які призначаються тільки лікарем.

Лікування ВІЛ-інфекції в Україні, наразі, є безкоштовним.

Варто зазначити, що лікування вимагає значної самодисципліни 
(вживати ліки потрібно кожного дня в один і той же час) і після 
призначення лікарем приймається пожиттєво. Але головне — ліку-
вання дає можливість жити, а це для людини найцінніше!

Пам’ятайте, Ваше здоров’я у Ваших руках!!! Проходьте 
періодично тестування, уникайте випадкових незахищених 
статевих контактів та використання нестерильного інстру-
ментарію!!!
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У минулому номері ми розповіли про історію однієї жінки, яка 
зрозуміла, що є явища, які притаманні усім без виключення: 
щастя, горе, сум.

Цього разу ми хочемо спробувати порозмовляти про те, що 
дійсно важливе для Вас, те, що надихає, підтримує і примушує серце 
битись швидше.

Прочитайте наступну історію, можливо, саме вона допоможе 
Вам зрозуміти щось дуже важливе у житті.

«Як наповнити глек»

Один молодий хлопець весь час тривожився стосовно того, що 
відбувалось у його житті. Наче він працював на досить престижній 
роботі, мав кохану людину, займався спортом, але чогось не виста-
чало, він не відчував задоволення від життя, чогось бракувало.

Постійно думаючи над цим питанням, він часто прогулювався по 
узбережжю моря. Чергового ранку хлопець гуляв по пляжу, він ду-
мав, що навколо нікого не було, аж раптом, на скелі він побачив 
старця. Це був маленький сивий старий чоловік із довгою бородою. 
Він був одягнутий у світлий довгий одяг із дивним узором. Хлопець 
ніколи раніше не бачив нічого схожого, отож вирішив підійти до 
старця та запитати, що він тут робить.

Підійшовши ближче, хлопець помітив, що старий чоловік дуже 
повільно підбирає камінчики із землі. Хлопець був настільки збенте-
женим, що підійшов ще ближче. Старець підняв голову і подивився 
на нього.

— «Чим ви так занепокоєні, молодий чоловіче?» — запитав він 
хлопця. — «На яке запитання ви шукаєте відповідь?»

Юнак був збитий з пантелику такою проникливістю старця, що 
майже одразу і відповів:

— «Мені здається, я не можу зрозуміти, що для мене є найваж-
ливішим у житті. Потрібно стільки всього зробити, але як визначити, 
що дійсно варто робити одразу, а що можна відкласти на потім?»

— «Це дуже просто», — сказав старець і підняв із землі глиняний 
глек, він почав наповнювати цей глек великими камінцями. Закін-
чивши він запитав чи глек повний.

— Звичайно повний, — відповів юнак.
Старий чоловік опустив глек і почав докидати менші камінці, які 

проскочили крізь великі на дно глека.
— «Тепер глек повний?»

Істина в притчах
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— «Тепер точно повний».
Старець взяв горстку піску і кинув в глек; пі-

сок швидко просочився крізь каміння та запов-
нив пустоти.

— «Тепер глек повний?»
— «Тепер повний», — посміхаючись відповів 

хлопець.
Глек дійсно був заповнений і тоді старець 

сказав:
— «Ось відповідь на ваше запитання. Саме 

велике каміння — це найважливіші речі у житті 
людини: родина, кохана людина чи діти, здоров’я 
та духовний розвиток. Словом, якщо ви втратите 
все у своєму житті окрім цього — ваша життя ли-
шиться наповненим. Маленькі камінчики — це 
речі, які теж для вас важливі. Це можуть бути 
матеріальні блага, наприклад, гроші, дім, одяг, 
робота. А пісок, — сказав він, просипаючи пісок 
крізь пальці, — пісок — це дрібниці, які не мають ніякого значення 
у вашому житті. Коли вони зникають, ви навіть не помічаєте цього».

Молодий хлопець дуже уважно слухав старця, і той продовжив:
— «Деякі люди роблять помилку — спочатку вони наповнюють 

глек піском, звичайно, після цього у них не лишається зовсім місця 
на маленькі та великі камені. Теж саме і в житті, якщо витрачати час 
на щось у своєму житті, то це мають бути великі камені, а не малі 
і неіснуючі справи, після яких у них не лишається часу на щось дійс
но важливе у їхньому житті. В першу чергу попіклуйтесь про дійсно 
важливі речі у вашому житті і тільки потім тратьте час на пісок».

Мораль: піклуйтесь про великі камені, а хвилі життя самі 
розіб’ють пісок в їхніх щілинах.

І традиційно ряд запитань, які допоможуть прояснити ситуацію, 
що склалась у Вас зараз:

— Що корисного Ви почерпнули із історії?
— З чим у Вашому житті можна порівняти великі камені, маленькі 

та пісок?
— Яким чином Ви відрізняєте їх один від одного?
— В якому порядку Ви наповнюєте свій глек життя?
— Яким чином Ви б могли «більше думати про великі камені», так 

як радив старець?
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Ч асто ми намагаємось віднайти щось дивовижне, унікальне. 
Намагаємось поїхати за кордон аби побачити стародавній 
замок чи якесь прекрасне тепле море. Однак варто озир-

нутись і подивитись на те, що оточує нас, те, що таке миле і дороге 
серцю. Подивіться на гори, які є в Україні. Вони так і манять своїми 
лісами і прекрасними легендами. Подивіться на річки: повноводні, 
сині і багаті. Все це унікальне і в інших країнах такого немає. Зви-
чайно, у кожному прекрасному є щось своє незвідане.

Ми б хотіли розкрити вам одну таємницю, таємницю найвищої 
гори в Україні та річки, яка люблячи обняла диво природи. Існує 
багато легенд про Говерлу, однак місцеві мешканці найбільше по-
любляють ось цю:

«В одному із гірських селищ жив собі молодий хлопець Прут. 
За що його так прозвали вже ніхто не пам’ятав. Може, що мав висо
кий гнучкий стан чи вже дуже спритний був до роботи.

Якось забарився Прут, працюючи в горах, і вирішив не поверта
тися додому, а заночувати в лісі . Стара смерека гостинно простели
ла ковдру із зеленого моху і вкривала його своїм пахучим убранням. 
Втомлений хлопець швидко заснув. Якийсь дивний сон йому приви
дівся, ніби біля нього сидить дівчина. Вона вся у зеленому, очі в неї 
зелені і довга коса. Вона лагідно й сумно дивиться на Прута, тихень
ко гладить його волосся, щось стиха наспівує.

Прут ніяк не може надивитися на лісову красуню, однак коли 
простягнув руку, щоб торкнутися, дівчина щезла.

Прокинувся Прут. Тихотихо надворі, тільки зірки виблискують 
у далекому небі.

Аж дивиться — повисло щось на смерековій гілці й світиться див
ним і таким зеленим вогнем. Підійшов, взяв у руки, а воно й далі 
світиться. Так тихо й ласкаво. Десь здалеку долетів перший, ще не 
сміливий, спів пташки. Трохи згодом уже весь ліс ожив. Величез
не сонце піддіймалося зза гір. Здавалося, що не воно підіймається, 
а сині гори, вклоняючись, дають йому шлях. Задивившись на всю ту 
красу, Прут забув про свою дивовижну знахідку, а коли глянув, то 
побачив, що на руці лежала звичайна зелена стрічка. Вона вже не 
світилася, мабуть, згасла із першими променями сонця.

«Bічне кохання» — 
легенда про Говерлу
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Заховав ту стрічку Прут, а про 
себе вирішив будь-що відшукати 
красуню-дівчину.

Наступного вечора Прут знову 
не пішов додому. Сховавшись за 
велику смереку, він чекав на лісо-
ву красуню.

Розтанули гори в нічній темряві, 
повисипали зірки на небі ... Рапто-
во, наче з-під землі, з’явилася дівчи-
на. Вона, тихесенько відхиляючи 
віти, йшла до старої смереки. Дів-
чина присіла на шершаве коріння, 
що повпивалося у землю, і заспіва-
ла. Спочатку тиха, а потім все гучніша 
пісня полетіла поміж гори.

Далекий місяць підспівував дівчині. Захоплена піснею, вона незчу-
лася, як збоку підкрався Прут. Міцно схопив її і пригорнув до себе. 
Довга зелена коса змією обвила їх. Прут задивився в ясні очі і йому 
здалося, ніби вся краса Карпатських гір злилася у них. Дівчина все ще 
перелякано тремтіла в його руках.

— Хто ти?
Ніби не живі, до цього часу злякані вуста ледь-ледь розпустились 

в посмішці, але мовчали.
— Хто ти? — знову запитав Прут.
Вона схилила голову набік, посміхнулася:
— Говерла.
«Говерла, Говерла...» — прошепотів вітер.
«Говерла, Говерла...» — полетіло ген-ген удалину і затихло.
З того часу майже не приходив Прут додому. Цілими ночами з Го-

верлою блукав по горах. Кохання, велике й щире, переповнювало 
їх серця. Неосяжне, як те синє над горами, воно кликало за собою.

Але потроху перша радість кохання стала затуманюватися. У Пру-
та в долині жила старенька мати, а Говерла не могла піти до людей 
без дозволу батька, гірського царя.

Тато, почувши про любов Говерли до Прута, розгнівався і прокляв 
свою доньку. Задрижали гори, загуркотіло, обсипаючись, каміння, 
застогнали проліски, на шаленім вітру затремтіли. Пішов гомін, страш-
ний гомін по горах: «Прокляв, прокляяяяв!..»

Прибігла Говерла до старої смереки, притулилася до неї й зали-
лася слізьми.

— Смереко-матінко, нема мені долі: занапастив її батько. Не пус-
тять мене гори з прокляттям до людей, а без Прута я загину. Навчи, 
люба, що робити?

г. Говерла весною
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Обняла смерека зеленим гіллям 
дівчину й щось зашепотіла.

— Добре, — мовила Говерла. — 
Прощавай, смереко, прощавайте, 
гори, прощавай, мій голубе Пруте, 
як не належатиму тобі, то й не буде 
мені життя тут, — і ступила на край 
прірви.

Ніби земля розверзлася, так за-
гуло навкруги. Страшенна злива 
попригинала дерева. Вітер, мов 
скажений, виламував все на своє-
му шляху. Він із розгону вдарявся 
об гору, виривав дерева, гнав далі 
насіння і летів до сусідньої гори, 
одним подихом зрушуючи в доли-
ну величезні кам’яні брили. Блис-
кавка на мить освітлювала спотво-
рювані гори. Поламані дерева, що 
стогнуть поривами вітру, скидали-
ся на страхіття. Вони простягували 
до вітру свої повикручувані коряві 
лапи, благали: «Перестань, пер-
рр-е-ста-ань!..»

Аж на ранок вщухла буря. Ве-
личне сонце піднялося оглянути 
Карпати — і здивувалося. На міс-
ці старої долини виросла гора. 
Вона сягала аж до хмар і вітала 

сонце білою вершиною, а на долині стояли люди, дивуючись новій 
красуні горі.

Тільки в Прута щось тривожно на серці. Побіг він на гору.
— Говерло, Говерло, де ти?!
— Це я — гора. Так, так, це я, Пруте...
Не повернувся Прут до людей. Тільки згодом побігла межи гір 

гомінка річка. Вона прокладала собі шлях в ущелинах, спадала 
з стрімких скель і бігла далі, чиста, як сльоза. Бігла швидко, ніби 
боячись, що не встигне розповісти щось тим величним вічнозеле-
ним горам.

І прозвали люди ту річку Прутом, а височенну гору, біля ніг якої 
в’ється Прут Говерлою.

...Задивилася Говерла в ясні чисті води Прута, а він гомонить до 
неї, мов розказує про своє вічне кохання.

г. Говерла влітку

г. Говерла і туристи
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М абуть, ви не раз чули ім’я Роксолани, але чи задумувались 
ви коли-небудь, ким була ця загадкова жінка і чому вона 
полишила такий слід в історії, що навіть через 500 років 

вона викликає захоплення та заздрість, подив і суперечки? Давайте 
спробуємо з’ясувати.

При згадці про Роксолану багатьом у першу чергу спадає на 
думку романтична історія великого кохання української дівчини 
та найвідомішого султана Османської імперії Сулеймана І Пишного. 
Як правило, широкому загалу відомо, що в Роксолану безмежно за-
кохався турецький правитель, завдяки чому вона стала султаншею 
та прожила з ним 40 щасливих років у гаремі, а він заради неї відмо-
вився від усіх інших жінок. Але чи справді були ці роки безхмарни-
ми для неї та чи дійсно вона кохала свого повелителя? Та й чи відома 
Роксолана лише своєю історією кохання?

На жаль, досить часто поза увагою залишається доля цієї великої 
жінки, яка слугує яскравим прикладом того, як можна підвестися 
з безодні і досягнути найвищих висот завдяки мудрості і силі свого 
характеру. Життєвий шлях Роксолани нас навчає ніколи не здава-
тися, впевнено йти до поставленої мети, несхильно вірити у власні 
сили та в те, що безвихідних ситуацій не існує. Тож цього разу ми 
спробуємо вам розповісти про значення Роксолани в історії та про 
ті її досягнення, що до неї не вдавалися жодній жінці.

Українська історія від найдавніших часів і до сьогодення подавала 
приклади жінок, котрі впливали на долю не тільки своєї вітчизни, 
а й вершили закони й розвиток іноземних держав. Образи украї-
нок, які волею обставин потрапили на чужину, згадують офіційні до-
кументи, історичні хроніки, вони відбиті в народних думах, піснях, 
переказах, відтворені в художній літературі. Серед жінок, які опи-
нилися далеко від рідного дому, але не загинули безслідно, й Настя 
Лісовська, відома як Роксолана.

«Я сам, султан із султанів, цар із царів, що роздає корони мо-
нархам усієї земної кулі, тінь бога на землі, султан і падишах Білого 
[Егейського] і Чорного морів, Анатолії, Караманії, Румської землі, 
Зулькадрашу і Діакбекеру, Курдистану, Азербайджану, Персії, Да-
маска, Алеппо, Кіпру, Мекки, Медіни, Єрусалима, всієї землі Аравії, 
Ємену і багатьох інших земель, завойованих зброєю моїх благород-
них і славетних предків (хай освятить Аллах їхні могили!), а також 
придбаних вогненним мечем і переможною шаблею моєї найясні-

Шлях до величі
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шої величності» — саме цього чоловіка, перед 
ім’ям якого здригалися народи, змогла підкорити 
наша землячка Роксолана.

Доля української дівчини, котра стала дружи-
ною Сулеймана Пишного, видалася незвичай-
ною. На той час в Україні було звичайним яви-
щем, коли молода вродлива дівчина потрапляла 
до полону, і потім її купували для султанського 
гарему. Але піднятися над десятками тисяч дів-
чат, навіки залишитися в історії змогла тільки 
одна — Роксолана.

Ще за її життя це ім’я промовлялося багать-
ма мовами. Венеціанський дипломат Навадже-
ро у 1553 році писав: «Його величність султан 
такечки сильно кохає Роксолану... В османській 
династії ще не було жінки, яка тішилася б біль-
шою повагою. Кажуть, у неї милий, скромний 
вигляд, і вона дуже добре знає натуру великого 
господаря».

Дані про походження Роксолани скупі. Відомо, що справжнє ім’я 
її — Анастасія (за деякими джерелами, Олександра) Лісовська. На-
родилася в Рогатині приблизно 1505 року. Була дочкою місцевого 
священика. Дитинство припало на часи, коли турки разом із крим-
ськими татарами нещадно грабували південно-східні землі Європи. 
Одного літнього дня на Рогатин наскочила орда татар. Вони підпа-
лювали хати, вбивали дітей і старих, а молодих забирали в полон. 
Серед полонених була й Настя Лісовська. Її разом із іншими бранця-
ми вели в Кафу — головний невільничий ринок у Криму. Дорогою 
дівчина подумки прощалася з рідною землею, а перед очима в неї 
були вбиті батьки, спалені хати.

У Кафі Настю продали, потім ще раз, але вже у Стамбулі. Одні 
джерела стверджують, що до султанського гарему Анастасія Лісов сь-
ка потрапила у віці 12–14 років, інші, зокрема записи в турецьких 
хроніках, що — у 15. У гаремі Настя стала Хюррем, що означало 
«весела, розсіяна», адже, на відміну від інших бранок, вона не 
плакала і не намагалася покінчити з собою, а вирішила боротися, 
вела себе зухвало, жила і сміялася на злість усім ворогам. Роксо-
ланою ж її уже пізніше нарекли в Європі, бо українців у ті часи 
називали роксоланами (русинами), тож це ім’я вказувало на по-
ходження дівчини.

Перш ніж Сулейман І звернув увагу на молоду бранку в своє-
му гаремі, Роксолана під пильним наглядом валіде (матері султана) 
прой шла ретельне виховання. Вивчила турецьку, арабську та перську 



23

ww
w.

co
nv
ict

us
.or

g.u
a

мови (до того вона вже володіла деякими євро-
пейськими мовами), ознайомилася зі східними 
звичаями. А ще Настя мала винятковий голос, 
дуже гарно танцювала та була дуже граційною.

Після того, як Роксолана народила сина, Су-
лейман дав їй титул «Хасекі», тобто наймиліша, 
найдорожча султанові і засвідчив свою любов до 
українки, взявши з нею шлюб і давши звання ве-
ликої султанші. Ще ніколи жінка (та ще на Сході!) 
не посідала такого почесного становища.

Після народження дітей, яких у неї, до речі, 
було п’ятеро (4 сини і дочка), Роксолана стала 
першою особою в імперії і фактично правила 
нею. Користуючись частою відсутністю султана 
під час воєнних походів, вона втручалася в адмі-
ністративні та політичні справи, вирішувала еко-
номічні питання. Також вона була мудрою по-
радницею Сулейману в розвитку дипломатичних 
відносин з іншими країнами, сама приймала іно-
земних послів. Тільки Роксолані дозволялося робити навіть те, що 
суперечило мусульманським законам і традиціям. Нечувано, щоб 
дружина султана з’являлася перед чужоземцями без паранджі та ще 
й позувала художникам! Адже іслам взагалі забороняв зображувати 
живих істот. До нас дійшло кілька портретів Роксолани.

У розкішну золоту альтанку в султанському саду під страхом 
смерті заборонялося заходити чоловікам, та Роксолана порушила 
й це правило і саме там приймала іспанських посланців. Іспанці, 
яким загрожувала війною Османська імперія, шукали захисту в Рок-
солани, і за три дні відбувся перший дипломатичний прийом, де 
Іспанії обіцяно мир. Так відкрилася перша сторінка в історії турець-
кої дипломатії...

Крім того, султанша займалася благодійністю; наказала знищити 
найбільший у Стамбулі невільничий ринок, на якому, можливо, ко-
лись була продана й сама вона, а на його місці збудувала мечеть, дві 
школи, притулок для убогих та жіночий госпіталь. Навіть зараз цей 
район у Стамбулі носить ім’я Хасекі.

Відомо, що Роксолана влаштувала змову проти султана. Вона хо-
тіла бачити майбутнім падишахом свого улюбленого сина Баязида, 
а не Селіма, як того хотів Сулейман. Але ця змова була розкрита, 
за страшним османським законом Фатіха (стверджує, що владу має 
успадкувати найдостойніший, а для збереження єдності, поряд-
ку і миру в державі треба вбити всіх своїх братів з їхніми дітьми, 
онуками й правнуками чоловічої істоти (найдостойнішим неодмін-
но вважався первонароджений, найстарший)), Баязид і його сини 
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були вбиті, а престолонаступником проголо-
шено Селіма. З того часу почалося відмирання 
душі Роксолани. Пройшло зовсім небагато часу, 
і в 1558 (за деякими даними, в 1561) році сул-
танша-українка померла.

Сулейман наказав збудувати Роксолані велич-
ну гробницю-тюрбе біля найбільшої стамбульсь-
кої мечеті Сулейманіє. Жодна з безлічі султан-
ських жінок (а самих султанів було 36) за всю 
тисячолітню історію Османської імперії не була 
похована так пишно, як ця султанша, наша Настя 
з Рогатина.

Тож, як бачимо, Роксолана була надзвичай-
ною жінкою, але щодо її безмежного кохання 
до Сулеймана, то тут однозначно стверджувати 
досить складно. Безсумнівнім залишається той 
факт, що вона мала велику владу над серцем 
і розумом султана та, будучи надзвичайно му-
дрою жінкою, вміло користувалася цією владою. 

Видатний сходознавець А. Кримський зазначав, що це була дуже 
розумна жінка, яка тямила і весело розважити «Пишного султана», 
і дати путню пораду. Збереглися її листи до падишаха, де вона його 
називала любим ворогом, тож можна припустити, що в її душі по-
єднувалися і любов, і ненависть до свого повелителя. Так, саме по-
велителя, адже, навіть попри всю свою владу над ним, вона завжди 
залишалася залежною від султана, жила в неволі, він був її поневолю-
вачем і єдиною надією на визволення з рабства та вознесіння над сві-
том; її лютим ворогом та захисником і зброєю від ворогів водночас.

Дехто може засуджувати Роксолану, звинувачуючи її у плетінні 
інтриг аби досягти вершини влади та утриматися на ній. Навіть у наш 
час у Туреччині люди не дуже схвально відгукуються про дружи-
ну свого найвеличнішого султана, що, до речі, є цілком зрозумілим, 
адже для них султанша була чужинкою, та ще й колишньою раби-
нею. Але з огляду на обставини, у яких опинилася ця відірвана від 
рідної землі молода дівчина, яка просто хотіла жити, вона змушена 
була використовувати весь свій розум і здібності, аби не загинути 
безслідно чи не бути знищеною безжальними конкурентками.

Ця велична жінка — гордість нашого народу; вона довела, що на-
віть у рабстві, в нестерпних умовах існування можна вознестися над 
усією імперією, над усім світом до висот завдяки мудрості і силі сво-
го характеру.

Марина Шевченко 
У статті використані матеріали відкритих інтернетджерел.
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«— Что такого вы видите в Индии, чего не вижу я? 
— Цвета. Краски. Улыбки… Вот она — жизнь.»

Из фильма «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических.»

«Записки веселой путешественницы 
или с приветом из Индии.»

Юлия Винклер

« С кажи что-нибудь по-индийски», — просили меня мои 
друзья после моей первой поездки в Индию. Я растеря-
лась, ведь такого языка, как индийский, в мире не сущест-

вует. «А какие они, индусы?» — продолжали распрашивать другие. 
И я опять растерялась. Они ведь все такие разные. «А какое у них 
национальное блюдо?» «Наверное, рис», — озвучила я свои мысли 
вслух и все оценили это, как удачную шутку.

Несмотря на то, что на политической карте мира Индия обозна-
чена как одно государство, для меня, как и для других миллионов 
людей, это страна, в которой существует 28 различных королевств, 
или на официальном языке — 28 штатов. И все они совершенно 
разные — разные языки, культура, традиции, климат, пища (и, пожа-
луй, рис — это то, что их объединяет). В Индии говорят на 30 языках 
и порядка 2000 диалектах. Существует 2 основных государственных 
языка — хинди и английский, однако не факт, что везде тебя поймут. 
Температура в январе в северной части Индии может опускаться до 
–10 C, находясь в то же время на юге Индии ты будешь наслаждать-
ся теплом и температурой воздуха +30 °C. Индусы штата Пенджаб 
высокие, с тонкими чертами лица и светлой кожей, а средний рост 
индусов штата Тамил-Наду 1,60 см. Их кожа очень смуглая, у них 
круглые лица и большие глаза. Если на юге Индии, в штате Керала, 
в меню любого ресторана ты найдешь и баранину, и свинину, то на 
севере во многих городах нет ни одного места общепита, где пред-
лагали бы мясную пищу. Я могу продолжить перечисление различий 
и особенностей, но, пожалуй, перейду к историям, произошедшим 
со мной во время моих поездок в Индию.

Самый важный урок, который я вынесла за время своих по-
ездок в Индию и общения с индусами, что в любом деле индусу 

Цікавинки світу — Індія
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нужен душевный разговор. Как-
то раз мы собрались ехать в один 
городок Дхармасала, в котором 
сконцентрировалась диаспора 
буддистских монахов, беженцев 
из Тибета. Место это с каждым го-
дом становится все более и более 
популярным среди европейцев, 
и в автобусе, направляющегося 
из любой точки Индии в Дхар-
масалу, всегда можно встретить 
иностранцев. Прибыли мы на 
авто вокзал. Дорога нам предсто-
яла длинная, надо было вовремя 
успеть на автобус.

Как обычно — толпа людей, и мы усердно пытаемся найти нужный 
нам рейс. Указателей нигде нет, приходится надеяться на свой слух. 
Водители автобусов выкрикивают направления и я во всем этом шу-
ме-гаме слышу заветное Дхармасала. Мы хватаем сумки и мчимся 
к автобусу. Водитель моментально заводит с нами беседу и в тече-
нии пяти минут, стоя около багажного отделения, мы рассказываем 
откуда мы и чем мы занимаемся. Затем он расплывается в улыбке 
и говорит: «А я на самом деле в другое место еду, а вам на автобус, 
что напротив». «А зачем же вы кричали Дхармасала?», — удивленно 
спрашиваю я. «Мне было просто очень скучно и хотелось с вами по-
общаться и я заведомо знал, что вы едите в Дхармасалу, поэтому вас 
и позвал», — ответил улыбающийся водитель автобуса. Что сказать, 
невозможно было даже на него рассердиться.

Индия является родиной Камасутры, но в современной Индии об-
суждение отношений, касающееся темы «мужчина-женщина», также 
как культ «чем голее, тем красивее», столь распространенный среди 
европейской молодежи, не приветствуется и является большим табу. 
Вы не встретите на улице людей, обнимающихся, или супружес-
кие пары, держащихся за руки. Поцелуи на публике могут вызвать 
агрессию со стороны людей, рядом с вами находящихся. Женщины 
не оголяют ноги и плечи. Вы можете попытаться это сделать, но 
уже через 10 минут вам самим захочется спрятаться от удивленных 
и заинтересованных сотни глаз, направленных только на вас. Челове-
ческое тело является очень сокровенным и показывать его считается 
неприличным тоном. На эту тему и моя следующая история.

Во время одной из своих поездок я остановилась в доме у сво-
их индийских друзей. Дом находился в частном секторе, и сама 
округа больше была похожа не деревню, чем пригород. Мне была 
выделена комната с туалетом и душем, окна которого выходили 
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на двор соседского дома. Каждый 
раз, принимая утренние и вечер-
ние процедуры, я поначалу удив-
лялась, почему они не устрои-
ли так, что можно закрыть окна 
в душевой, ведь меня могут уви-
деть соседи. Но затем успокои-
лась с мыслью «значит так надо, 
тут все по-другому». Оказалось 
и впрямь все по-другому, но на-
сколько по-другому я даже и не 
могла себе представить. В один 
из вечеров мы сидели на веранде 
и общались на тему культурных 
различий между европейцами 
и индусами, и тут я задаю во-
прос хозяину дома, почему у них 
в душевой окна не закрыты, ведь 
меня же могут увидеть соседи. 
Хозяин дома неожиданно поблед-
нел и задал мне очень на тот мо-
мент каверзный вопрос: «Ты что, 
моешься голой?» Оказалось, во 
многих индийских домах, даже 
если у них есть предназначенные 
для этого специальные закрытые 
помещения, что мы называем ду-
шевой или ванной комнатой, люди 
моются в одежде. Традиция продолжается с тех времен, когда в до-
мах не было канализации и люди мылись в близлежащих водоемах. 
Эта традиция сохранилась до сих пор. Слава Богу, как выяснилось, 
соседи во время моего пребывания уехали на несколько дней в гос-
ти к своим родственникам. Моя честь была спасена.

Несмотря на натиск со стороны западной моды, индийские 
женщины все-таки еще отдают предпочтение своей национальной 
одежде. Молодые девушки предпочитают носить платье-тунику 
до колена (сальвар) со штанами, женщины постарше носят сари. 
Сари — это обернутый вокруг тела кусок ткани, конец которого 
переброшен через плечо. Скажу честно, что за все время своего 
пребывания в Индии, сари я одевала всего лишь раз. Я предпочитала 
первый вариант — сальвар, который крайне удобен и практичен. 
Не могу сказать, что носить сари было неудобно, скорее сам про-
цесс одевания занял большое количество времени, да и носить его 
надо грациозно, передвигаться неспеша и на автобус, сломя голо-
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ву, не нестись. Этому я пока не научилась. Меня 
поражало всегда то, что несмотря вроде бы как 
на ограниченный выбор стиля одежды, я никог-
да не встречала женщин в одинаковых платьях-
туниках или сари. И я знаю почему. В Индии 
женщины знают, что такое цвета. У красного, 
синего, зеленого и желтого цвета сотни оттен-
ков, с которыми экспериментируют и не боятся 
совмещать для нас несовместимое. На улице не 
встретишь людей во всем черном (исключение 
составляют мусульманские женщины в паран-
дже). Буйство красок в одежде везде — и сре-
ди актрис Болливуда, и среди жителей самых 
бедных трущоб. Красота неимоверная!

Индия — это родина очень многих религий. 
На территории этой страны зародились такие ре-
лигии как сикхизм, зороастризм, джайнизм, буд-
дизм, ну и конечно же, индуизм. Порядка 80% 
индусов исповедуют индуизм и в силу того, что 

в этой религии отсутствует единая система верования, то индуисты 
поклоняются громадному пантеону инду истских богов. Их коли-
чество оценивается порядка нескольких тысяч.

Для меня самый интересный опыт с религиозной жизнью Индии 
произошел при столкновении с религии джайнизма. Начну свой рас-
сказ из него. Считается, что джайнизм является самой аскетичной 
и самой строгой религией на нашей планете. Джайнизм утверждает, 
что любая душа — будь то человек или насекомое — является веч-
ной и потому основным правилом данной религии является ахимса, 
что в переводе с санскрита означает непричинение вреда живому.

Поэтому следует относиться ко всему живому как к себе, никому 
не вредить и нести добро.

В джайнизме все последователи религии, как монахи, так и джай-
ны-миряне, являются очень строгими веганами — они не употреб-
ляют в пищу никакие продукты животного происхождения (включая 
молочные продукты). Джайнистам запрещено заниматься сельским 
хозяйством, так как при обрабатывании земли могут погибнуть 
живые существа. Монахи и монахини, например, не употребляют 
овощей, которые растут в земле. Их пищей является только то, что 
растет на поверхности земли или на деревьях. Принимая обед мо-
нашества, джайны обязуются полностью выполнять строжайшие пра-
вила религии. Им запрещено долго оставаться на одном месте, и всю 
свою жизнь они передвигаются из одного дома в другой. Их можно 
распознать по их белой одежде и маленькой метелке, которой они 
подметают перед собой дорогу. Таким образом они уменьшают риск 
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наступить на какое-либо насеко-
мое и убить его. Многие монахи 
и монахини носят на лице повязку, 
чтобы ненароком не проглотить 
насекомое. Джайну строго запре-
щается передвигаться или что-то 
делать ночью, ведь в темноте мож-
но неконтролируемо нанести вред 
живому существу.

Джайны, наверное, одни из не-
многих, кто организует в Индии 
приюты для бездомных животных 
и заботятся о них до их смерти. 
В силу строгости и аскетизма в Индии осталось не столь много джай-
нов, которые принимают монашеский обряд. Однако для меня было 
неожиданно узнать, что приверженных джайнов-мирян на этой пла-
нете порядка 3 миллионов человек и многие из них живут вне Индии.

Мне удалось посетить два джайнистских храма, в которых два раза 
в году собираются монахини со всех концов Индии. С уверенностью 
могу сказать, что это было одно из самых ярких впечатлений за все 
мои поездки в Индию. Энергетика строжайшего аскетизма чувство-
валась в каждом камне, а по причине своей любви к жареной кар-
тошке, ощущала я себя в стенах этого храма ужасной грешницей...
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М ы знаем, что стихами говорит душа. В этом номере мы ре-
шили представить вашему вниманию стихотворения одного 
из наших клиентов и откровения его души.

Неужели так возможно? — 
Задаю я себе вопрос.. 
Почему я тебя не вижу? 
Для кого я так долго рос?

Муза

Я нашёл тебя сквозь память, моя муза. 
И как мне быть теперь? Да, потерять боюсь, 
Но не хочу вдруг стать тебе обузой. 
Да не расстраивайся, видишь, я смеюсь.

Смеюсь о том, что было в жизни много, 
В моей, в твоей, да и у всех вообще. 
О том, что мною выбрана дорога 
Наперекор природе всех вещей.

Так хочется тебя обнять 
Сейчас, сию секунду просто. 
«…мне тоже…» — твой ответ опять. 
Но это сделать так не просто.

И слёзки капают со щёк 
От Новогодних Счастья ёлок. 
О том, как был я одинок 
В огромном мире, средь иголок.

27.11.2012 г. 
г. Александрийка

Поэзия
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Сын Бога

Я — Сын Бога… 
Я знаю о чём я… 
Говорите мне, что я грешу, 
Когда в диком порыве незримом 
Всему миру об этом пишу?

Да, я грешен, 
Я знаю… Однажды, 
Когда время вело меня вспять 
По дорогам бетонно-бумажным, 
Я не смог вдруг себе отказать…

Я — Сын Бога… 
И знаете, люди, 
Почему я всё так говорю, 
Потому что, меня кто осудит, 
Я всем радость сегодня дарю…

Знаю-знаю, 
Вы скажете, просто, 
Мол, загнался слащавый юнец! 
Что я мал ещё телом и ростом, 
Чтобы Бога «вести под венец»!

Я отвечу… 
Спокойно, красиво, 
Что о том лишь хочу я сказать, 
Когда есть в глубине тебя сила, 
Ты готов, словно птица летать…

Я отвечу… 
По честному, правда, 
Я о том лишь хотел бы сказать, 
Что когда в сердце радость-отрада, 
Это нужно кому-то отдать…

Я — Сын Бога. 
Я знаю, о чём я. 
Говорите вдруг, что я грешу? 
Тогда в диком порыве, незримом 
Я весь Мир для Неё напишу!.

07.12.2012 г. 
г. Александрийка
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О тебе

Нет сил. Как больше нету сил 
Желать. Томимый ожиданьем, 
Хочу лишь одного — свиданья. 
Нет сил. Как больше нету сил.

Мой мир. Как мне прекрасен мир. 
От вдоха и до расстоянья 
В тебя хочу. И пониманье: 
Прекрасен. Как мне чуден мир.

О, тело!. Ты моя душа. 
Когда лежу один в кровати, 
Так хочется тебя обнять, и. 
В то тело, где моя душа.

Мой мир. Прекрасен он и светел. 
Как я тобою окрылён, 
Так, будто я. Но всё же он, 
Мой мир. Ты сладок, словно дети.

Нет сил. Как больше нету сил 
Тобою бредить. Об объятьях, 
Лишь только нам с тобой понятных. 
Где взять их, этих «нету сил»?.

Где взять? Я знаю где и как 
Достать их. Ты моя отрада!! 
И больше ничего не надо. 
Я знаю точно, где и как.

Мой свет. Моя душа — твоя. 
Что ж, говорю я столь безбожно, 
Но нежненько и осторожно: 
Ты — свет мой. Ты — душа моя.

11.12.2012 г. 
г. Александрийка 

18:40
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С Тобою мы не виделись ни разу, 
Так кажется. Но всё же Я Люблю.

Как долго

Как долго без Тебя стекают дни. 
Так долго без Тебя ползут минутки, 
Как будто бы с Тобою Мы одни 
Застряли в Мире лунном. Ради шутки.

Как хочется Тебя скорей обнять. 
Так, словно Мы не виделись с Тобою 
Семь тысяч лет. Бежать к Тебе. Бежать 
Навстречу ветру с непокрытой головою.

Мне грустно, но и радостно вдвойне 
От понимания, что есть Ты в этом Мире. 
И от того, что Я прошёл в войне 
Свой путь к Тебе душой, что стала шире.

Как долго без Тебя стекают дни. 
Так долго, что готов Я даже плакать 
Не от того, что медленны они, 
А лишь о том, что осторожно капать

Им суждено. От Неба до Земли, 
От чувств порока и до наслажденья, 
Мой Ангел, Ты Меня всегда веди. 
Читай, пожалуйста, Свои Мне наставленья.

Не грустно. Только радостно, поверь, 
От понимания, что Ты есть в этом Мире. 
Открою для Тебя Я в Сказку дверь, 
В такую, где друг друга Мы б любили.

Как долго без Тебя стекают дни. 
Так упоительно медлительны минутки. 
И так же медленно в окне бегут огни, 
Вдаль уносясь, так, будто ради шутки.

15.12.2012 г. 
г. Александрийка 

19:28
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З давалося б, така звична для нас повсякденна річ як так-
сі. Звичайно, ми не часто ним користуємось, однак кожен 
хоча б раз у своєму житті спробував проїхатись на таксі.

Цікаво, звідки взялась ідея таксі? Цей звичний повсякденний 
атрибут існує давно чи є ідеєю нашого століття?

Проаналізувавши історичні факти, з’ясувалось, що таксі є досить 
древнім винаходом. Ним користувались ще у древньому Римі. Зви-
чайно, виглядало воно тоді зовсім 
по-іншому: це були таксі-колісни-
ці, де на осі був закріплений «так-
сометр». «Таксометр» того часу 
дуже цікаво виглядав — це був 
звичайний таз, в який кидали ка-
мінчик приблизно після кожних 
200 метрів шляху. Оплата відбува-
лась відповідно до кількості камін-
чиків у тазі.

З часом еволюціонував транс-
порт, а з ним і таксі. З винаходом 
автомобіля, пересуватись стало 
набагато швидше та зручніше. Чим 
дешевшим було використання так-
сі, тим популярнішим воно става-
ло. Особливою популярністю так-
сі користувалось серед мешканців 
великих мегаполісів.

Однак, історія таксі має кілька ці-
кавих фактів, про які варто знати. 
Так, під час Першої світової війни у вересні 1914 року французи, 
втікаючи від німецької облоги, використали 1000 міських машин-так-
сі. Це була суттєва допомога у мобілізації французької армії. Власне, 
тоді при допомозі перевезення військ за допомогою таксі, німці були 
зупинені, а автомобілі дістали історичну назву — «марнське таксі».

Під час Другої світової війни таксі трохи видозмінилось. Це від-
булося за умов обмеженого доступу до пального, і на вулицях уже 
можна було побачити не автомобілі-таксі, а конструкції, які склада-
лись із велосипеда та коляски, де сидить пасажир. Звичайно, швид-
кість пересування суттєво відрізнялась від швидкості автомобіля, але 
цей вид транспорту теж мав досить широку популярність.

Цікаві факти про таксі

Таксі XVIII–XIX ст.



36

цік
ав
і 
фа

кт
и 

пр
о 

та
кс
і

Варто зазначити, що ідею тако-
го таксі запропонували три япон-
ці — Йосуке Ідзумі, Токудзіро 
Судзукі та Косуке Такаяма. Мож-
ливо, ідея існувало давно, однак 
саме ці три людини у 1870 році 
отримали дозвіл на виготовлення 
та продаж таких конструкцій у То-
кіо. До речі, цей вид таксі і досі 
є досить популярним у азіатських 
країнах.

У 18 ст. у Франції був засно-
ваний перший постоялий двір 
кінних екіпажів, які дістали наз-
ву «Фіакри» і стали першими 
у світі найманими громадськими 
екіпажами.

У більшості країн таксі можна 
визначити по кольору машини — 
жовтий. Жовтий колір був вибра-
ний ще у 20 ст. компанією Yellow 
Cab, яка займалась виключно 
виробництвом машин, призна-
чених для таксі. Жовтий колір 
був обраний через яскравість та 
можливість ще здалеку іденти-
фікувати машину. Інші джерела 
стверджують, що окрім жовтого 
кольору був обраний і червоний.

Історія ще одного атрибуту таксі — шашечки почалася в 20-х 
роках минулого століття. Вперше їх використали на своїх машинах 
американські компанії у Чикаго.

Найдорожче таксі у Великобританії, на другому місці — Італія, 
на третьому — Німеччина.

Найбільший таксомоторний парк знаходиться в Мехіко — більш 
ніж 60 тис. машин таксі.

Таксі — це винахід людства, який суттєво полегшує життя людям, 
які поспішають чи не мають власного авто. Через свою роль в історії 
людства у 1975 році, в Москві, було відкрито перший музей таксі 
в світі.

Отож, використовуючи певні предмети в житті, — пам’ятайте, що 
все має свою історію і дуже часто вона дуже цікава.

Таксі 30–40х років ХХ ст.

Сучасне таксі
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М ы продолжаем рассказывать о проектах, которые реализует 
ВБО «Конвиктус Украина». Сейчас мы хотим уделить внима-
ние одному из самих новых, но эффективных и интересных 

проектов этого года. С апреля 2013 года мы внедряем проект «Про-
филактики ВИЧ среди условно осужденных по статьям, связанным 
с употреблением наркотиков Киевской и Кировоградской областей» 
в 18-ти криминально исполнительных инспекциях. Проект реализу-
ется при финансовой поддержке Международного благотворитель-
ного фонда «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине».

Основные задачи этого проекта «снижение вреда» среди потре-
бителей инъекционных наркотиков (ПИН) и их ближайшего окру-
жения. В рамках проекта были созданы пункты предоставления 
услуг на базе криминально-исполнительных инспекций. Комплекс 
услуг, предоставляемый работниками проекта, достаточно обши-
рен — это и консультации социального работника на темы ВИЧ/
СПИД, вирусных гепатитов, зависимости, снижения негативных яв-
лений от употребления наркотиков; выдача презервативов и других 
индивидуальных средств защиты, используемых в программах сни-
жения вреда. Есть большое количество специально разработанных 
информационных материалов, в которых доступным языком рас-
сказано о том, что нужно знать людям, которые относятся к группам 
с повышенным риском инфицирования ВИЧ. Важным компонентом 
проекта является тестирование с использованием быстрых тестов на 
ВИЧ и гепатиты С и В. Результат готов в течении 15 минут, а главное, 
что о результате никто не будет знать.

Знать о своем здоровье — это большой вклад в будущее, так как 
со многими заболеваниями медицина научилась обходиться в поль-
зу человека, и те, которые ранее воспринимались как «смертный 
приговор» сейчас таковыми не являются. Сотрудники проекта пре-
красно осведомлены о том, где и какие медицинские услуги пред-
оставляются бесплатно, куда можно предложить обратиться чело-
веку, который в них нуждается, а также служат «мостиком» между 
клиентом и медработником, доступным языком объясняя меди-
цинскую сторону заболевания.

Часто нас просят рассказать о проекте простыми и доступными 
словами. Самое важное, что о нем нужно знать — это то, что его 
философия построена на двух важных принципах — принятии че-
ловека таким, какой он есть и предоставлении выбора. Мы не осуж-

Информация для партнеров
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даем никого за их образ жизни или поведение, а наша главная за-
дача — дать человеку выбор и поддержать в нем!

Во время общения с клиентами в «маленьких» городах Киевской 
и Кировоградской областей выяснилось, что многие никогда не сдава-
ли тест на ВИЧ или гепатиты и очень мало про эти заболевания знают. 
А те, кто знает о своем диагнозе, это, как правило, люди, освободив-
шиеся из мест лишения свободы, вынужденные оставлять все на само-
тек потому, что просто не знают, где могут получить помощь. Другими 
словами, это люди, брошенные на произвол судьбы, оставленные бо-
роться со своими болезнями самостоятельно. Тем и ценен проект, что 
для многих это практически единственный шанс узнать, как получить 
практическую помощь, а также получить поддержку и понимание.

Никто не расскажет лучше о проекте, чем наши клиенты, а в про-
екте их уже больше 1000! Вот только несколько реальных историй 
клиентов нашего проекта:

Кирилл 36 лет (г. Борисполь)

«Я начал употреблять наркотики в 16 лет, ребята постарше по
могли. Все было интересно и весело, пока однажды произошло так, 
что в какойто из дней не было наркотика, и ночью я совсем не 
спал, меня морозило, тошнило и ломало. На следующий день после 
инъекции героина мне стало легче, но именно тогда я понял, что 
это «кумар». Потом было много всяких разных событий, которые 
очень похожи на те, которые я слышал от старших друзей. Я «крал 
по карманам», обманывал, не жил дома. Первый раз меня посадили 
за грабеж. По пьяни подрались, ну, я и решил еще и по карманам 
«пробить». В результате — 4 года лишения свободы. Дальше еще три 
отсидки, в общей сложности 14 лет. Не смотря на то, что я был за 
решеткой, наркотики употреблять я не перестал. Там даже их легче 
достать. Короче, за все эти годы я влез «по самое не хочу». Последний 
раз отбывал на Березани. На «больничке» сдавал анализы, сказали 
что у меня ВИЧ. Сказать, что я обрадовался — нет, но и не удивился. 
Больше никто ничего, никаких анализов у меня не брал. Когда осво
бодился, стал ходить на отметку в КИИ, так как у меня надзор. Там 
и познакомился с сотрудником «Конвиктуса». Он предложил сделать 
экспресстест на наличие антител к ВИЧ в моем организме. Пона
чалу я «стремался», но потом согласился и сдал кровь. Тест показал 
положительный результат, мне дали направление в СПИДцентр. 
Сделав расширенный анализ, оказалось, что у меня 100 клеток СD4, 
и мне нужно пить АРТпрепараты. Сейчас я продолжаю отмечаться 
в КИИ, пью терапию, да еще и гепатит С выявили. Короче, не знаю, 
чем бы это все закончилось, если бы не ребята из „Конвиктуса“».
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Андрей 18 лет (г. Обухов)
 «Хожу отмечаться уже полтора года. Осталось немного, еще 6 меся

цев. Сколько себя помню, всегда занимался спортом, смешанными еди
ноборствами. Выступал на соревнованиях. Два года назад, на улице, 
зацепились с какимито парнями. Началась драка. Ну, я одному немно
го «переборщил», он потерялся. Потом оказалось, что у него сильное 
сотрясение мозга. Вот мне и дали 2 года условно — хулиганство. Когда 
на отметке предложили сделать экспресстест на ВИЧ, я сомневался. 
Это наркоманам надо, а мне зачем. Но потом согласился. Тест показал 
негативный результат на ВИЧ, но у меня оказался гепатит В. Медик 
сказала, что мог «подцепить» половым путем. Теперь буду лечится».

Павел 34 года (г. Фастов)
«Употребляю наркотики с 1997 года. В 1999 лежал в инфекцион

ном с гепатитами В и С. В 2005 заболел воспалением легких, когда 
взяли анализ крови, оказалось, что у меня ВИЧ. Терапию пить не хо
тел, друзья говорили, что от нее печень «вываливается». Ну, я и решил, 
что не буду делать себе хуже. Пол года назад познакомился с социаль
ным работником в КИИ, где я отмечаюсь. Он постоянно чтото расска
зывал, давал какието «бумажки». Один из этих буклетов я прочитал, 
когда ехал в маршрутке. Там написано о том, как действуют АРТпре
параты. Я понял, что со временем здоровья больше не становится, что, 
чем раньше начать пить терапию, тем больше шансов избежать нео
братимых процессов. Когда я пришел на следующую отметку, сразу 
же подошел к работнику «Конвиктуса», и он дал мне необходимую 
информацию, где и как я могу стать на учет, чтобы начать лечение».

Это только малая часть того, что происходит за пределами большого 
города, сказанная уличным языком, но от того и очень искренняя. 
Обычно мы смотрим на ситуацию, опираясь на официальные отчеты, но 
истории клиентов показали, что отчеты зачастую далеки от реаль ности. 
В маленьких городках эпидемия ВИЧ/СПИД только набирает оборо-
ты: люди боятся тестироваться, а даже когда решаются на тестирование 
и узнают об результате — ничего не хотят делать, просто боятся.

Для нас этот проект — не просто работа с новой группой кли-
ентов, это, в первую очередь, работа с маленькими городами, где 
есть инфицированные люди, но они ничего не делают, чтобы спасти 
свое здоровье. Мы понимаем, что для эффективной работы именно 
с населением маленьких городов, необходимо постоянно находить 
новые и новые подходы и методы для проведения работы по сниже-
нию вреда от употребления наркотиков.

Мы искреннее верим, что у нас все получится!

Александр Коноваленко, социальный работник
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