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Передмова 

Ще з давніх часів жінка вважалася хранителькою домашнього вогнища. Йшли 
роки, мінявся світ, а разом з ним і жінка. Вона ставала сильнішою, вольовою та 
амбітнішою. Стрімко розвиваючись, прекрасна половина людства поступово по-
чала підкорювати всі сфери діяльності, стаючи відомими актрисами, письменни-
цями, політиками тощо.

Жінки не просто дають життя, вони можуть зробити його достойним, і не 
лише для себе. Жінка з її мудрістю та прагненням до гармонії, урівноважує цей 
світ з його неконтрольованою агресією.

Кожна доля відомої жінки унікальна, сповнена страждань, болю та сльозами. 
Але не зважаючи на це, кожна з найвідоміших жінок світу зуміла досягти свого 
положення, здолавши свій власний складний шлях. Внутрішня сила, як вічний во-
гонь майорить у неї в душі і підказує, можливо не завжди правильний, але на сто 
відсотків вірний, тернистий шлях до слави.

Не можливо уявити історію всього світу без граційної пави Майї Плісецької 
або турботливої принцеси Діани. Вони підкорили не лише чоловічі серця, але 
перемогли нещадний час. Пам’ять про них зберігатиметься століттями і навіть 
тисячоліттями. Їх долі вписані в історію золотом. Їх імена стали легендами.

Жіноча сутність мало чим відрізняється від чоловічої, коли мова заходить про 
владу і всесвітню популярність, тому жінка навчилася всім тонкощам маніпуляції, 
щоб зуміти гордливо та невимушено домагатись свого. Грайлива посмішка, впев-
нений погляд та іноді зухвала поведінка – головний козир кожної відомої жінки, 
яким вона вміло та своєчасно навчилася користуватися.

Хочеться відмітити тонкий розум та внутрішню інтуїцію прославлених жінок, 
як чітко і обачливо вони спромоглися покласти до своїх ніг не тільки чоловічі сер-
ця, а й завоювати любов і прихильність звичайних домогосподарок та світських 
левиць. Саме найвідоміші жінки світу стали іконами стилю та законодавицями 
моди. Таких жінок обожнювали кутюр’є, вони були їх найбажанішими музами.

Самовідданість та щире кохання – завжди вірні супутники жінки, вона вміє 
любити і буди коханою, жертвувати своєю кар’єрою заради материнства і родини. 
Тому за багато років жінка зуміла поєднати ці дві ланки, додаючи до них славу та 
обожнювання всього світу. 

Такими жінками народжуються, таких жінок оспівують і присвячують їм 
вірші та поеми, ними захоплюються і неймовірно обожнюють.  Вони – це історія 
та натхнення.
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           Політика
                    та
  громадська діяльність 
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  Мати 
           Тереза

«Легко любити людей на відстані 
але не завжди легко полюби-
ти того, хто поруч. Простіше 
дати тарілку з рисом  тому хто 
голодує, чим вгамувати голод 
самотності або болю того, хто 
живе з нами в одному будинку. 
Любіть своїх домочадців, любов 
починається з будинку. Ми мо-
жемо позбавитися  хвороби за 
допомогою ліків, але єдині ліки 
від відчаю і безнадійності — це 
любов. В світі багато людей, які 
вмирають з голоду, але ще більше 
тих, хто вмирає від того, що їм 
не вистачає любові.»
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Мати Тереза (Агнеса Гонжа Боякшу від народження)  мабуть, одна з         
найвідоміших і найблагодійніших жінок, що підкорили світ.  

      Народилася католицька черниця 26 серпня 1910 року у Македонії,  в албансь-
кому місті Шкодера. Батько дівчинки, борець за Албанське визволення, помер, 
коли їй було 8 років. Мати виховала Агнес у католицькому дусі, за свідченнями 
біографів, дівчинку змалку захоплювали розповіді про місіонерів. У 12 років вона 
вирішила присвятити своє життя релігії. У 18 років Агнес покинула домівку, всту-
пивши в лави місіонерської організації Сестри Лорето. 

Після перебування в Ірландії, де вона вивчила англійську, щоб мати змогу 
навчати індійських дітей, Агенс поїхала до Індії, де поступила в послушниці мо-
настиря Дарджілінг, розташованого в Гімалаях. 

У 1931 році вона прийняла першу обітницю, обравши собі ім’я Тереза на 
честь Терези де Лізьє, покровительниці місіонерів. 

У 1937 році вона прийняла повну обітницю черниці та почала викладати в 
монастирській школі в Східній Калькуті. 

У 1946 році, подорожуючи під час відпустки до монастиря Лорето в 
Дарджілінгу, Мати Тереза відчула те, що вона охарактеризувала призванням у 
призванні: «Я повинна піти з монастиря й допомагати бідним, живучи їхнім жит-
тям. Це було веління. Не скоритися йому означало б зраду». Тому у 1948 році вона 
розпочала працювати серед бідних, замінивши чернечий одяг монастиря Лорето 
на просту бавовняну рясу з блакитним обрамленням. Спочатку вона заснувала 
школу в Мотіджгілі, а незабаром почала піклуватися про голодних і зневірених. 
Перший рік видався напрочуд важким. У неї не було прибутку, тож їй доводилося 
вижебрувати харчі й матеріали.

У  1950 році Мати Тереза отримала дозвіл Ватикану на заснування конгрегації, 
яка незабаром перетворилася в Доброчинні місії. Їхнім завданням було піклування, 
за її власними словами, «про голодних, голих, бездомних, скалічених, сліпих, про-
кажених, усіх тих, хто для суспільства небажаний, про кого воно не піклується, 
про людей, що стали тягарем для громади». Почалося все з невеличкого ордену 
з 13 членів у Калькуті, нині це вже 4000 черниць на чолі сирітських притулків, 
закладів догляду за хворими на СНІД й центрів доброчинства в усьому світі. 
Вони доглядають за біженцями, сліпими, безпомічними, особами похилого віку, 
алкоголіками, бідними й безхадчинками, допомагають жертвам повеней, епідемій 
та голоду.

У 1952 році мати Тереза відкрила перший притулок для людей при смерті у 
приміщенні, яке їй надало місто Калькута. За допомогою індійських властей вона 
перетворила покинутий індуїстський храм в Калігатський притулок для помира-
ючих, де бідним надається безкоштовний догляд перед смертю.
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Вона перейменувала храм у Дім чистого серця (нірмал хрідей). Люди, які по-
трапляли туди, отримували медичну допомогу й могли померти з гідністю і до-
триманням ритуалів їхньої віри: мусульманам читали Коран, індусам приносили 
воду з Гангу, а католики отримували соборування. Мати Тереза говорила, що для 
людей, які жили, як тварини, найкраща смерть - померти, як ангели, оточеними 
любов’ю і турботою. Незабаром вона відкрила притулок для тих, хто страждає від 
хвороби Гансена, відомої під назвою проказа, і назвала цей притулок Шанті Наґар 
(місто миру). Доброчинні місії відкрили в Калькуті кілька клінік, забезпечуючи їх 
ліками, бинтами і їжею.
        У 1955 році Мати Тереза відкрила Нірмала Шісту Бгаван - Дитячий бу-
динок непорочного серця. Незабаром орден став приваблювати добровольців і 
доброчинні пожертвування, тож до початку 60-х він відкрив притулки для бездо-
мних дітей і прокажених по всій Індії. Мати Тереза розширила його діяльність на 
весь світ. Перший притулок за межами Індії відкрився у Венесуелі в 1965 році. 
Потім у Римі, Танзанії і Австрії у 1968 році. В 70-х діяльність ордену поширилася 
на багато країн Азії, Африки, Європи й Америки.
            У 1982 році, під час облоги Бейруту, мати Тереза врятувала 37 дітей, що не 
могли вибратися із прифронтового шпиталю. У супроводі працівників Червоного 
хреста вона пройшла крізь зону бойових дій до розбомбленого шпиталю та еваку-
ювала юних пацієнтів. 
          У 1983 році Мати Тереза пережила перший серцевий напад в Римі під час 
відвідин папи Івана Павла II, проте вона продовжувала свою місію, привозила 
допомогу голодним у Ефіопію, постраждалим від радіоактивного опромінення в 
Чорнобилі, жертвам землетрусу у Вірменії. 

 При      другому       нападі в    1989     році         їй         вживили       штучний      електрокардіостимулятор.
У 1991 році вона вперше за багато років повернулася на батьківщину, 

відкривши Братський будинок місії доброчинності в Албанській столиці Тірані. 
У тому ж році  в Мексиці проблеми із серцем повторилися. Вона запропонувала 
свою відставку з поста керівника Доброчинних місій. Але таємне голосування 
серед черниць вирішило, що вона повинна залишитися. Мати Тереза погодила-
ся продовжувати працювати. До 1996 року під її керівництвом діяли 517 місій в 
більше ніж 100 країнах світу.

У квітні 1996 року мати Тереза впала й зламала ключицю. У серпні вона за-
знала приступу малярії, знову відмовило серце. Їй зробили операцію, але стало 
зрозумілим, що жінка згасає.

У 1997 році вона покинула пост керівника місій, а 5 вересня, через 7 днів 
після 87-го дня народження, померла.

На момент смерті матері Терези Доброчинні місії налічували 4000 сестер, 
300 братів і біля 100 000 волонтерів, вони працювали в 610 місіях в 123 країнах 
світу.
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Принцеса
           Діана

«Ніщо  не приносить мені більшого 
щастя, чим намагатися допо-
могти найвразливішим людям в 
суспільстві. Це мета і істотна ча-
стина мого життя — свого роду 
доля. Ті, хто знаходиться в тяж-
кому стані, можуть подзвонити 
мені. Я прибіжу, де б вони не були. 
Я хочу входити в кімнату або в  
лікарняну палату для вмираючих чи  
хворих дітей, і завжди відчувати, 
що я потрібна. Я хочу діяти ,а не 
просто бути.»
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Тендітна, вразлива, щира та неймовірно турботлива жінка, що підкорила не 
ільки світ, а й мільйони сердець. 

Народилася майбутня принцеса 1 липня 1961 року у Великій Британії,  графстві 
Норфолк. Діана, британська шляхтянка з родини Спенсер-Черчілль, до якої на-
лежали герцог Мальборо та Вінстон Черчілль, донька графа Джона Спенсера, 
віконта Елторпа, Френсіс Рут Рош та  перша дружина принца Уельського Чарльза. 

У 1975 році майбутня принцеса Діана стала офіційно леді, оскільки її батько 
отримав наслідний графський титул. Взимку 1977 року Діана познайомилася з 
принцом Чарльзом. Тоді майбутній принцесі Діані було лише 16 років. У той мо-
мент Чарльз якраз приїхав в Олторп полювати. Згодом Діана поїхала вчитися до 
Швейцарії, але незабаром повернулась додому. Разом з подругами леді Ді знімала 
житло в центрі Лондона і працювала помічницею вихователя дитсадка.

У 1981 році  28 липня Діана та принц Чарльз одружилися. 

У 1982 році у подружжя народився син Вільям, а у 1984 році Гаррі, які є на-
ступними у черзі успадкування британської корони після свого батька.
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Принцеса Діана швидко стала улюбленицею всіх жителів країни. Вона  ак-
тивно займалася благодійністю, доброчинністю та миротворчою діяльністю (зо-
крема, була активістом руху за припинення виробництва протипіхотних мін та 
активним борцем  проти  СНІДу). Леді Ді об’їздила десятки країн, борючись за 
мир без зброї. Принцеса вважалася найпопулярнішим членом королівської сім’ї, 
її називали «чирвовою кралею» (англ. Queen of Hearts), буквально, «королева сер-
дець». Діана прославилася своєю добротою й тим, що могла спілкуватися з пред-
ставниками різних верств суспільства. 

У 1995 році принцеса  побувала з коротким візитом у Москві. Вона відвідала 
Тушинську дитячу лікарню, благодійну допомогу якій принцеса надавала і раніше 
(Діана подарувала лікарні медичне об-
ладнання) та дитячий притулок «Уейверлі 
Хаус». Також в посольстві Великобританії 
в Москві відбулася церемонія вручення 
принцесі Діані Міжнародної Леонардо-
премії.

У 1996 році Діана і Чарльз офіційно 
розлучилися. 

А у 1997 році Діана почала зустрічатися 
з кінопродюсером Доді аль-Файедом, си-
ном єгипетського мільярдера Мохамеда 
аль-Файєда. Проте, окрім преси, цей факт 
не підтвердив ніхто з її друзів, також це 
заперечується у книзі дворецького Леді 
Діани - Пола Баррела, який був близьким 
другом принцеси.

У 1997 році 31 серпня в Парижі Діана по-
трапила у  автомобільну катастрофу. Водій 
що був за кермом та її супутник Доді аль-Файєд загинули на місці. Діана,яку до-
ставили з місця події  (тунель перед мостом Альма на набережній Сени) в лікарню 
Сальпетрієр, померла через дві години.
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  Індіра
           Ганді

«З раннього дитинства я була ото-
чена винятковими людьми і брала 
участь у виняткових подіях. У цих 
обставинах пройшло моє дитин-
ство, в якому все було переплетено, 
- внутрішнє життя із зовнішнім, 
особисте з суспільним. За останні 
три роки я надзвичайно втомилася 
і ризикую померти, якщо не відійду 
від справ. Довгі роки я виконувала 
обов’язки по відношенню до сім’ї і 
до держави. Зараз мені хочеться 
жити іншим життям. Але, мож-
ливо, я виявлюся до нього не гото-
ва…»
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Жінка з не простою долею, яка заплатила своїм життям за прагнення пода-
рувати своєму народу краще життя, мир та надію і цим самим підкорила 

його. 
Народилася Індіра 19 листопада 1917 році в Аллахабаді (Індія). Її батько Джа-

вахарлала Неру, був  першим прем’єр-міністром Індії . У 1934 році Індіра посту-
пила в народний університет Індії, далі продовжила навчання у Англії (а саме у 
Оксфордському університеті) та Швейцарії.  

У Европі Індіра познайомилася зі студентом-адвокатом Ферузом Ганді, який 
мав таке ж саме призвище, як у Махатми. Коли почалася Друга світова війна, пара 
вирішила разом їхати до Індії і там одружитися.  

У 1944 році Індіра Ганді народила сина Раджіва, а через два роки хлопчика  
Санджая. 

У 1947 році, коли Індія стала не-
залежною, батько Індіри, Джавахар-
лал Неру, став главою нової держави, 
а Індіра Ганді очолила посаду його  
особистого секретаря. Поступово її 
значимість у політичному житті Індії 
підвищувалася, тому в 1959 році 
Індіру обрали керівником правлячої 
партії Індії.

У 1964 році  Джавахарлал Неру 
помер. Замість нього прем’єр-
міністром став Л. Б. Шастрі, а 
Індіра  була призначена міністром 
інформації. Після смерті Шастрі у  
1966 році Індіра Ганді очолила пост 
прем’єр-міністра  Індії. 

У своїй країні Індіра Ганді 
зуміла завоювати репутацію мудро-
го і дипломатичного керівника, що 
проявляє турботу до простого наро-
ду. Проте і ворогів у неї було чи мало. Тому під час чергових виборів у 1977 році 
Індіра програла. Проте, у 1980  році вона знову зайняла пост прем’єр-міністра. 
Незабаром після повернення до влади, Ганді понесла важку особисту втрату - в 
авіакатастрофі загинув її молодший син і головний політичний радник Санджай. 
Після смерті Санджая, Індіра Ганді переконала старшого сина Раджіва зайнятися 
політикою. 
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Виконання обов’язків прем’єр-міністра Індії ніколи не було легким. Вели-
чезний субконтинент з численним населенням ряснів не тільки унікальними 
пам’ятками стародавньої культури, але і найгострішими проблемами: надзви-
чайною бідністю, хворобами, корупцією, етнічними і релігійними конфліктами. 
Всі ці негаразди, що стояли перед Індірою Ганді, ускладнилися сепаратистськи-
ми настроями серед сикхів, які населяють штат Пенджаб. Прем’єр-міністра не-
одноразово інформували, що сикхські екстремісти, вимагаючи відокремлення від 
країни цього штату, накопичують зброю і боєприпаси в «Золотому храмі» міста 
Амрітсар. Це було небезпечно не тільки тому, що зброя призначалася для насиль-
ницьких дій, але і тому, що вона зпаплюжувала національну святиню. Виходячи  
з цього, Індірою Ганді було прийнято рішення провести військову операцію, яка 
пройшла успішно: екстремістів вдалося  роззброїти та вигнати з храму. 

У 1984 році 31 жовтня Індіра Ганді призначила телеінтерв’ю з відомим 
англійським письменником, драматургом і актором Пітером Устіновим. У 
супроводі особистої охорони Індіра попрямувала до  журналістів. Вона підійшла 
до хвіртки, де її зустрічали двоє з охоронців. У цей момент третій охоронець, мо-
лодший інспектор делійського загону поліції Беант Сингх, тричі вистрілив в неї з 
пістолета. В цей час інший охоронець, Сатвант Сингх, відкрив стрілянину з авто-
мата. Лікарі чотири години боролися за життя Індіри Ганді, але нажаль врятувати 
її так і не вдалося.
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  Маргарет 
           Тетчер

«Єдиний спосіб підійнятися на 
вершину сходів – долати сходинку 
за сходинкою, по одній  за раз. І в 
процесі цього підйому ви раптово 
виявите у себе всі необхідні якості, 
навики і уміння, які потрібні для до-
сягнення успіху, якими ви, начебто, 
ніколи не володіли. Пристрасть до 
перемоги палає в кожному з нас. 
Воля до перемоги — питання тре-
нування. Спосіб перемоги — питан-
ня честі. Ніколи не слухайте засуд-
жень в свою адресу. Бо, навіть якщо 
б ви уміли ходити по воді, то будь-
те упевнені, хто-небудь обов’язково 
скаже: «Дивись, він навіть не вміє 
плавати».
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Перша  і єдина жінка,  що стала прем’єр-міністром європейської держави.   
Залізна леді, 71-й прем’єр-міністр Великої Британії, що своєю рішучістю 

і жагою до лідерства підкорила світ. 
Баронеса Маргарет Гільда Тетчер (у дівоцтві Робертс) народилася в Англії 13 

жовтня 1925 року в набожній родині. Батько був дрібним підприємцем. Він на-
магався дати своїй дочці все, чого не було в нього самого, тому він завжди вчив 
її бути зразковою особистістю і порядною людиною. У п’ятирічному віці Мар-
гарет Тетчер вже вміла грати на фортепіано, а в дев’ять років вона перемогла на 
літературному конкурсі. Крім того, вона допомагала батькові по роботі в магазині 
і таким чином освоїла ази підприємницької діяльності.

У 1950 році Маргарет Тетчер закінчила Оксфордський університет. Через рік 
вийшла заміж за підприємця Дениса Тетчера ( саме його  прізвище вона взяла собі 
після весілля). Згодом народила двійнят яких назвали Керол і Марк. 

У 1954 році Тетчер отримала свідодцтво адвоката, а через п’ять років її обра-
ли депутатом Палати громад. 

У 1961 році Маргарет посіла посаду секретаря міністерства пенсій і соціального 
забезпечення, а у 1970 році була обрана міністром освіти і науки в кабінеті Едвар-
да Гіта. З лютого 1975 року – лідер Консервативної партії. 

У 1979 році Маргарет Тетчер стала прем’єр-міністром Англії. На цій посаді 
вона доклала максимум зусиль для реформування британської економіки і всьо-
го суспільства, а саме: було приватизовано багато державних компаній з метою 
підвищення ефективності їх діяльності. 
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Під час Фолклендського конфлікту Тетчер проявила себе як рішучий політик і 
лідер держави, задіявши всі військові й дипломатичні можливості для відновлення 
суверенітету Великої Британії над островами. 

За роки перебування на посаді прем’єр-міністра Маргарет Тетчер завоюва-
ла репутацію «залізної леді»: у її Кабінеті всю роботу було побудовано на чіткій 
ієрархічності, підзвітності й високій особистій відповідальності.

У листопаді 1990 року вона залишила пост лідера партії й посаду прем’єр-
міністра. Через два роки їй було надано 
титул баронеси (у своєму праві) й герб. 
Також Маргарет Тетчер була членом  
Ордену підв’язки (вищий лицарський 
орден Великобританії, найстаріший 
орден у світі) та Більдерберзького клу-
бу.

Померла «залізна леді» 8 квітня 
2013 року в Лондоні після перенесено-
го інсульту. 
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  Беназір
           Бхутто

«Кожній людині дано про-
жити життя тільки 
одного разу, і кожен 
заслуговує шанс на успіх, 
особливо якщо готовий 
старанно працювати. 
Влада - це дивний фено-
мен: той, хто її отримує, 
стає ізольованим від ре-
ального світу. Мистецт-
во політика полягає в 
тому, щоб не кидатися в 
крайнощі, а знайти «сере-
динний» шлях»
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Її  ім’я на мові урду означає «та, на котру не можливо надивитися». Велична, 
незалежна, цілеспрямована східна красуня, що залишила слід в історії світу 

не лише завдяки своїй зовнішності, а тим, що стала першою у новітній історії 
людства жінкою-лідером мусульманської країни. 

Народилася Беназір Бхутто  в Пакистані 21 червня 1953 року. Її предки були 
з роду князів індійської провінції Сінд. Батько Беназір, Зульфікар Алі Бхутто, 
був прогресивною людиною, тому виховував доньку не так, як було заведено 
в ісламських країнах. Дівчинка ходила до дитячого садка, пізніше навчалася у 
кількох жіночих школах, вивчала політологію в Гарвардському університеті, а 
економіку в Оксфордському і планувала вступити на дипломатичну службу. Але 
батько, який між іншим був спочатку прем’єр-міністром, а потім президентом Па-
кистану, бачив Беназір парламентським діячем.

Спочатку дівчина була помічником Зульфікара Алі Бхутто в його політичній 
роботі, але через деякий час Беназір разом з ним заарештували, оскільки в країні 
відбувся військовий переворот. У вересні 1977 року вони опинилися у в’язниці, де  
провели багато місяців у найсуворіших умовах. 

У 1979 році  батька Беназір стратили  за звинуваченням у замовному вбивстві 
політичного опонента. Саме ця трагедія стала для Беназір вирішальною у виборі 
своєї подальшої ролі в суспільстві.

З 1979 по 1984 рік Беназір Бхутто неодноразово була під домашнім ареш-
том, але пізніше їй дозволили виїхати до Великобританії. Перебуваючи далеко 
від Батьківщини, Бхутто продовжувала керувати заснованою батьком Народною 
партією Пакистану.
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У 1988 році Бенезір повертається на Батьківщину, перемагає на виборах та 
займає крісло прем’єр-міністра. Новий кабмін досяг деяких успіхів у виконанні 
програми соціальних і політичних реформ, однак вже у 1990 році президент Гу-
лам Ісхак Хан відправив її уряд у відставку. Але жінка не здавалася і продовжува-
ла боротьбу за владу, так у 1993 році на чергових виборах вона отримує перемогу. 
Беназір Бхутто провела масу найважливіших реформ в Пакистані, за що її  цінував 
і поважав народ. 

У 1998 році партія Бхутто програла вибори, її звинуватили в корупції. Тому 
Беназір  знову опинилася у вигнанні, а додому повернулася лише в 2007 році.

У 2007 році 27 грудня на 
Беназір Бхутто було скоено замах. 
Виступаючи на мітингу у місті 
Равалпінді, терорист-смертник 
вистрілив їй в шию і в груди та пу-
стив у хід вибуховий пристрій. У 
ході цього теракту загинуло більше 
ніж 20 чоловік, Бенезір Бхутто з 
важкими пораненнями була до-
ставлена до лікарні, де незабаром 
померла на операційному столі не 
опритомнівши.
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    Голда
            Меїр

«Песимізм - це розкіш, яку євреї 
не можуть собі дозволити. 
Моісей 40 років водив нас по 
пустелі, щоб привести в єдине 
місце на Близькому Сході, де 
немає нафти. Я ніколи нічого 
не робила поодинці. Все, що до-
сягнуто в цій країні, досягнуто 
спільно. Ще хочу зазначити, 
що я ніколи не мала  сумніву 
відносно успіху тієї або іншої 
справи. Якщо я вважала, що 
це праве діло, то йшла на ньо-
го, не зважаючи на можливий 
результат».
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Лідер за покликанням, одна із засновників та 5-й прем’єр-міністр Ізраїлю, 
партійний і державний діяч, дипломат. Вольова, справидлива, завжди 

відкрита для свого народу. Жінка, яка серцем і ділом без сумніву  підкорила світ. 
Народилася Голда Меїр 21 квітня 1898 році у Києві.  Їі батько Моше Іцхак Ма-

бович був теслею, а мати, як і більшість жінок у ті часи, була домогосподаркою. 
У 1903 році сім’я перебралася в Пінськ (місто у Берестейській області на 

півдні Білорусі) до маминої рідні. Грошей було мало, тому батько Голди вирішив 
їхати до Америки на заробітки. Минуло три роки, доки Моше Іцхак Мабович зміг 
знайти прибуткову роботу і утримувати родину, так восьмирічна Голда опинилася 
у США.

За 15 років перебування за 
кордоном Голда закінчила школу 
і вступила до вчительського ко-
леджу, вийшла заміж за емігранта 
з Литви Моррісона Меєрсона. 
Незабаром вона познайомила-
ся з Давидом Бен-Гуріоном та 
Іцхаком Бен-Цві. Майбутніми за-
сновниками Ізраїлю, які приїхали 
з Палестини до Мілуокі вербу-
вати солдатів для Єврейського 
легіону й зупинилися в будинку 
її батьків (через три десятиліття 
саме Бен-Гуріон зачитає в Тель-
Авіві декларацію незалежності і 
стане першим прем’єр-міністром 
Ізраїлю, а Бен-Цві - другим 
президентом). Надихнувшись 
розповідями чоловіків про 
необхідність захисту маленької 
єврейської громади в Палестині 
від переслідувань деспотичного 
турецького губернатора Джемаль-
Паші, Голда вирішила негайно записатися до Єврейського легіону. Проте її чекала 
відмова - дівчат не приймали. Тоді вона вступила в єврейську робітничу партію 
«Поалей Ціон».

У 1921 році Голда разом із чоловіком і старшою сестрою назавжди відбула до 
Палестини. Після прибуття Меєрсони вступили в кібуц ЕМЕК в Мерхавії, де Гол-
да стала делегатом сіоністського конвенту.  
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У 1923 році  Меїр народила доньку Сару, а у 1926 році сина Менахема. Неза-
баром її призначили секретарем Жіночої ради  у Єрусалимі. 

У 1928-29 роках вона стала делегатом Американської Сіоністської партії і по-
вернулася до США, оселилася в Нью-Йорку та подорожувала по країні протягом 
двох років.

У 1929 році її обрали делегатом на Всесвітній сіоністський конгрес.
Незадовго до Другої світової війни Меїр вдалося завербувати близько 33000 

сіоністів в Британські збройні сили. Під час війни вона була призначена голо-
вою Сіоністського політичного департаменту і служила в Британській військовій 
економічній консультативній раді.

У 1943 році Меїр довелося судитися з Британією з питання управління Пале-
стинською державою. 

У 1946 році Організація Об’єднаних Націй проголосувала за розділ Палести-
ни і незалежність Ізраїлю. Так 14 травня у 1948 році було проголошено державу 
Ізраїль. 

У вересні 1948 році Голда Меїр стала першим послом Ізраїлю в СРСР.
У 1949 році повернувшись до Ізраїлю, Голду обрали до Кнесету, де вона за-

йняла пост міністра праці і соціального страхування в кабінеті прем’єр-міністра 
Давида Бен-Гуріона. 

У 1956 році Меїр призначили міністром закордонних справ і представником 
Ізраїлю в ООН. 

У 1969 році 17 березня її обрали прем’єр-міністром Ізраїлю.
Померла Голда Меїр  8 грудня у 1978 році в Єрусалимі та похована на горі Герцля. 
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   Меріл
           Стріп

«Не обов’язково бути 
відомим. Головне зробити 
так, щоб батьки  пишалися 
тобою. Я вірю в  силу  сміху 
і мені здається, що легко 
можна обеззброїти людину, 
якщо росмішити її. Кожен, 
хто прагне чогось досяг-
ти, має багато працювати. 
Коли я працюю, то викла-
даюсь на повну силу. Тому 
терпіти не можу людей, 
яким байдуже на те, чим 
вони займаються».
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Жінка, яка вважается однією з найкращих актрис сучасності. Білявка, що 
вміло перевтілюється з д’яволиці, що носить Prada у залізну леді Мар-

гарет Тетчер. Своїм талантом та вродою вона підкорила безліч чоловіків в усьому 
світі.

Мері Луїз «Меріл» Стріп народилась 22 червня  1949 році у місті Саміті (штат 
Нью-Джерсі, США).  Батько Гарі Уїльям Стріп-молодший працював менеджером 
фармацевтичної компанії, а мати Мері Вульф була художницею. 

Все дитинство Меріл пройшло у  Бернардсвілль (штат Нью-Джерсі) де вона 
навчалась у вищій школі Бернардс. У 1971 році вона закінчила коледж Вассар та 
отримала ступінь бакалавра мистецтв по спеціалізації «драма».  Деякий час на-
вчалась за обміном в Дартмутському коледжі. Згодом у Йельській школі драми, де 
отримала ступінь магістра образотворчого мистецтва. 

У 1975 році Стріп переїхала до Нью-Йорка та розпочала свою кар’єру на 
Бродвеї. Так, за роль в постановці Т. Уільямса «Двадцять сім вагонів бавовни» її 
номінували на головну театральну нагороду Америки «Тоні».

У 1977 році Меріл вперше дебютувала на великому екрані у кінострічці 
«Джулія» режисера Фреда Циннемана. Ця роль стала добрим стартом для її 
кінокар’єри. Тому у 1978 роціі за роботу у фільмі, «Мисливець на оленів» вона 
вперше потрапила в  номінацію на «Оскар».

У 1978 році Стріп знялася у телевізіному серіалі «Холокост», за гру в якому  
отримала премію «Еммі». У вересні цього ж року вона одружилася зі скульптором 
Доном Гаммером.

У 1979  році Меріл народила первістка Генрі «Хенк» Вулф Гаммера та от-
римала першу нагороду «Оскар» та першу премію «Золотий глобус» за роль у 
кінострічці «Крамер проти Крамера». 

У 1981 році на великий екран вийшов фільм «Жінка французького лейтинан-
та», який буквально сколихнув кінематографічний світ та приніс Стріп чергову 
номінацію на «Оскар» та другу премію «Золотий глобус».

У 1982 році за роль у фільмі «Вибір Софі» Меріл отримала свій другий 
«Оскар», третю премію «Золотий глобус» та нагороду за найкращу жіночу роль « 
Національної ради кінокритиків США». 

У 1983 році Стріп народила доньку Мері Уїлла «Мемі» Гаммер та знялася у 
кінострічці «Сілквуд» за роль у якій отримала нагороду «Коло кінокритиків Кан-
заса». Через рік за фільм «Закохані» їй було врученно  національну кінопремію 
Італії «Давід ді Донаттело», як найкращій зарубіжній акторці. 

У 1986 році Меріл народила третю дитину, дівчинку Грейс Джейн Гаммер та 
отримала нагороду «Золотий колос» за кінострічку «Ревнощі».

У 1988 році на Канському фестивалі Стріп вперше одержала нагороду «Золота 
пальмова гілка»  за гру у фільмі «Крик у темряві».
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У 1990 році Меріл була визнана, як найкраща комедійна акторка за роль у 
кінострічці «Листівки з краю безодні» у щорічній кінопремії «American Comedy 
Awards».  Наступного року вона народила четверту дитину, доньку  Луїзу Джекоб-
сон Гаммер. 

Подальші роки Стріп продовжувала багато процювати. Вона знялася у тринад-
цяти картинах та була номінована на різні нагороди та премії в сфері кіномистецтва.  
Так у 2002 році за роль у фільмі «Адаптація» вона отримала четверту премію «Зо-
лотий глобус». 

У 2003 році Меріл зіграла у міні-серіалі «Янголи в Америці» за що одержала 
п’яту премію «Золотий глобус» за найкращу жіночку роль. 

У 2006 році Стріп знялася одразу в двох кінострічках «Компаньони» та «Д’явол 
носить Prada». За останню роботу вона отримала шосту премію «Золотий глобус» 
як найкраща комедійна акторка. 

У 2009 році Меріл було вру-
ченно сьому премію «Золотий 
глобус»  за роль у фільмі «Джулі 
та Джулія: Готуємо щастя за ре-
цептом». 

У 2011 році акторка зіграла в 
біографічній драмі «Залізна леді», 
та отримала безліч нагород серед 
яких третій «Оскар» за найкращу 
жіночу роль та восьму премію 
«Золотий глобус». 

Зараз Меріл Стріп мешкає 
зі своїм чоловіком, продовжує 
зніматися у кіно. Також веде 
безліч заходів у Національному 
музеї жіночої історії, в який вкла-
ла багато коштів для розквіту цьо-
го закладу.  
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   Марлен
           Дітріх

«Тримай язик за зубами, якщо 
не можеш запропонувати 
щось замість того, що тобі не 
подобається. Дружба об’єднує 
людей куди сильніше, ніж лю-
бов. Так просто бути добрим. 
Потрібно лише уявити себе на 
місці іншої людини, перш ніж 
почати її судити. Неминуче 
треба сприймати з гідністю. 
Сльози, які ви проливаєте че-
рез неминуче, повинні зали-
шатися вашою таємницею. 
Щасливе лише гидке каченя. У 
нього є час подумати наодинці 
над сенсом життя, дружби, 
почитати книгу, надати до-
помогу іншим людям. Так він 
стає лебедем. Потрібне лише 
терпіння!»
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Жінка вамп або янгол, ніжна чи зі сталі, самозакохана але занад-
то компанійська, недосяжна величина, вона майстерно створювала 

досконалі жіночі образи, що підкорили не тільки світ, а й кінематограф.  
Марія Магдалена Дітріх народилася 27 грудня 1901 році у місті Шенеберг 

(Берлін, Германія) в родині Луї Еріха Отто Дітріха та його дружини Вільгельміни 
Йозефіни Фельзінг. Батько був офіцером поліції, мати походила із заможної роди-
ни торговців-годинникарів.

До 1918 року Марлен навчалася у 
середній школі Берліна та паралельно 
відвідувала курси гри на скрипці. 

У 1919-1921 роках займалася му-
зикою у Веймері з професором Робер-
том Райцем та поступила до школи 
акторського мистецтва Макса  Рейн-
хардта. 

З 1922 року почала грати невеликі 
ролі в різних берлінських театрах та 
вперше з’явилася на великому екрані 
у фільмі «Молодший брат Наполео-
на». 

У 1924 році Марлен одружила-
ся з Рудольфом Зібером та народила 
дівчинку Марію Елізабет Зібер (відома  
згодом як актриса Марія Ріва). 

У 1925 році Дітріх відновила ро-
боту в театрі і кіно, а у 1928 році зро-
била перші записи пісень на платівці 
разом з ансамблем ревю «Це вітає у 
повітрі». Роком пізніше, Джозеф фон 
Штернберг запропонував Мерлен роль Лоли  у кінострічці «Блакитний янгол». 

У 1930 році Дітріх підписала контракт з фірмою «Парамаунт» та покинула 
Берлін. Шість фільмів, в яких вона знялася в Голівуді зробили акторку всесвітньо 
відомою. Так у 1939 році Марлен отримала американське громадянство.

Успіх слідував за успіхом, тому незабаром Марлен стала однією з 
найвисокооплачуваніших актрис свого часу. Вона знялася в надзвичайно попу-
лярному «Шанхайському експресі», а потім в не менш знаменитій картині «Білява 
Венера» з Кері Грантом. У подальші роки вона створила на екрані глибокий і 
достовірний образ жінки без особливих моральних принципів.
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3 березня 1943 року протягом трьох років Дітріх виступала з концертами у в
ійськових частинах. Після війни її кар’єра отримала друге дихання і бурхливо 
розцвіла в ореолі багаточисельних постановок в блискучих театрах, включаючи 
виступи на Бродвеї.

З 1945 року Мерлін з’являлась в одному або двох фільмах щорічно. Пізніше, 
вона рідко грала у кіно лише на театральній сцені. Окрім цього вела радіопередачі 
і писала статті в гламурні журнали.

У 1953 році в Лас-Вегасі Дітріх розпочала нову успішну кар’єру як співачка і 
конферансьє. На екрані вона з’являлася все рідше. 

У 1960 році вона приїхала з гастролями у Германію, а у 1963 році з величез-
ним успіхом пройшли концерти в 
Москві та Ленінграді.

У 1979 році з акторкою тра-
пився нещасний випадок, вона 
впала на сцені і отримала важкий 
перелом стегна тому з кар’єрою 
було покінчено. 

Останні 13 років свого життя 
(12 з яких актриса була прикована 
до ліжка) Дітріх провела в своєму 
будинку в Парижі, підтримуючи 
зв’язок із зовнішнім світом лише 
за допомогою телефону.

Померла акторка 6 трав-
ня 1992 році у своему будинку 
в Парижі. Прощання з Марлен 
Дітріх, що відбувалося в церкві 
Мадлен, зібрало більше трьох 
тисяч її шанувальників. Труна її 
була покрита американським пра-
пором та  доставлена до Берліна, 
де акторку поховали на кладовищі 
Штадттішер Фрідхоф III поряд з 
могилою матері.
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     Едіт 
           Піаф

«Я співаю не для всіх — я 
співаю для кожного. Ак-
тори і публіка не повинні 
зустрічатися. Після того, 
як завіса падає, актор по-
винен зникнути, як від зма-
ху чарівної палички. Навіть 
телефонний довідник мож-
на заспівати так, що весь 
зал ридатиме. Коли любов 
остигає, її потрібно або 
розігріти, або викинути. 
Це не той продукт, який 
зберігається в прохолодно-
му місці».
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Жінка чий голос пронизує душу і змушує тримтіти сердце.  Творчий шлях 
якої був тернистий та й доля була до неї занадто суворою. Проте не зва-

жаючи на це, вона стала найвідомішою співачкою французького шансону. Завдяки 
таланту, працьовитості та мужності все ж таки зуміла підкорити світ.

Едіт Піаф (справжнє ім’я Едіт Джованна Ґассіон) народилася 19 грудня 1915 
року у Парижі. Мати Аніта Майяр була акторкою, що виступала під псевдонімом 
Ліна Марса. Батько Луї Гассіон  працював вуличним акробатом. Ha пoчaткy 
Пepшoї cвітoвoї війни він відпpaвивcя дoбpoвoльцeм нa фpoнт. Чepeз двa poки 
чоловік дізнaвcя, щo дpyжинa йoгo покинyлa, a дoньку віддaлa нa виxoвaння cвoїм 
бaтькaм. Умoви, в якиx жилa Eдіт, бyли aбcoлютнo жaxливими, і Лyї  відвіз її дo 
cвoєї мaтepі у Hopмaндію, яка працювала куховаркою в домі розпусти.

Heзaбapoм Eдіт пішлa до шкoли aлe батьки її однокласників  нe бажали бaчити 
пopyч зі cвoїми дітьми дитинy, щo живe в пyблічнoмy бyдинкy, і нaвчaння для 
дівчинки дyжe швидкo зaкінчилоcя. Тоді батько забрав Едіт у Париж, де вони по-
чали разом працювати на площах — батько показував акробатичні трюки, а його 
дев’ятирічна дочка співала. Едіт заробляла співом на вулиці доти, поки її не взяли 
в кабаре «Жуан-Ле-Пін».

У 1932 році  Піаф познайомилася з Луї Дюпоном, через рік у них народилася 
донька Марсель. Не розуміючи способу життя дружини, зокрема того факту, що 
вона з радістю виступала в дешевому кабаре, Луї забрав доньку та покинув її. 

У 1935 році Марсель померла від «іспанки». Оговтавшись від депресіїї Едіт 
повернулася до вуличного співу, де саме і познайомилася з Луї Лепле, власником 
кабаре «Жернис» на Єлисейских полях. Він навчив її працювати з акомпаніатором, 
вибирати й режисувати пісні, пояснив, яке величезне значення мають костюм ар-
тиста, його жести, міміка, поводження на сцені. Саме Лепле знайшов для Едіт 
нове призвище - Піаф (на паризькому  це значить «горобчик»).

У 1936 році Едіт вперше виступила у великому концерті в цирку «Медрано» 
разом з такими зірками французької естради, як Моріс Шевальє, Містінгетт, Марі 
Дюба. Однак успішний зліт був перерваний трагедією: пострілом у голову був 
убитий Луї Лепле. 

Незабаром Едіт познайомилася з Реймоном Ассо, що остаточно визначив по-
дальший життєвий шлях співачки, йому належила заслуга появи на світ «Великої 
Едіт Піаф». Він навчив Едіт не тільки тому, що безпосередньо стосувалось її 
професії  але й усьому, що їй було необхідне в житті: правилам етикету, умінню 
вибирати одяг та багато чому іншому. Саме він домігся того, щоб Едіт виступила 
в мюзик-холі «АВС» на Великих бульварах - найзнаменитішому мюзик-холі Па-
рижа.

У 1939 році Піаф та Реймон Ассо порвали стосунки. У цей час вона зустрілася 
зі знаменитим французьким режисером Жаном Кокто.
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Він запропонував їй зіграти в своїй невеликій п’єсі «Байдужий красень». Репетиції 
пройшли вдало, і п’єса мала грандіозний успіх. Уперше вона була показана у 1940 
році. Кінорежисер Жорж Лакомб вирішив зняти за п’єсою фільм. І в 1941 році був 
знятий «Монмартр на Сені», у якому Едіт одержала головну роль. Після виходу 
картини, Піаф поїхала у гострольний тур по Амереці та продовжувала співати на 
найвідоміших сценах світу. 

У 1950 році відбувся перший  сольний концерт Едіт Піаф у залі «Плейель». 
Повоєнний час став для неї періодом небувалого успіху. Її залюбки слухали 
мешканці паризьких передмість і витончені поціновувачі мистецтва, робітники й 
майбутня королева Англії. 

У 1952 році Едіт потрапила підряд у дві автокатастрофи. Щоб полегшити 
страждання, викликані переломами руки й ребер, лікарі робили їй уколи морфію. 
Незабаром вона стала від нього залежною. 

У 1954 році Піаф отримала роль у історичному фільмі «Якщо мені розкажуть 
про Версаль» в якому вона зіграла разом з Жаном Маре.

У 1956 році Едіт виступила в знаменитому нью-йоркському «Карнегі-Холл».
У 1958 році співачка дала сольний концерт у залі «Олімпія», успіх був 

неймовірний.  Після цього вона вирушила в одинадцятимісячне турне Америкою, 
після якого були чергові виступи в «Олімпії», турне по Франції.

У 1959 році під час виступу в Нью-Йорку Піаф знепритомніла прямо на сцені. 
Після кількох хірургічних операцій вона повернулася до Парижа. 

У 1960 році Клод Левейє, композитор і співак з Квебеку, давно знайомий з 
Піаф, приїхав до Парижа для роботи над спільними проектами. Едіт виконала чо-
тири його пісні: «Старе піаніно» «Бульвар злочину», «Ураган» та «Голос».

У 1961 році, у віці 46 років, Едіт Піаф дізналася, що вона невиліковно хвора 
на рак.

У 1962 році Піаф співала з висоти Ейфелевої вежі з нагоди прем’єри фільму 
«Найдовший день» пісні «Ні, я ні про що не жалкую», «Юрба», «Мілорд», «Ти 
не чуєш», «Право любити». У тому ж році виснажена й хвора, Едіт одружується 
з Тео Сарафо, молодим 26 річним співаком. Дуетом вони виконували пісню «Для 
чого служить кохання?», написану Мішелем Емером.

У 1963 році Піаф записує свою останню пісню «Людина з Берліна», написану 
Франсісом Ле та Мішелем Вандомом та дає останній виступ на сцені. Зал опладу-
вав стоячи п’ять хвилин. 

Померла співачка 10 жовтня 1963 році у місті Грасса (Франція). Незабаром 
тіло перевезли у Париж та поховали на кладовищі Пер-Лашез. 
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   Елізабет 
            Тейлор

«Роки вчать нас терпінню. 
Чим менше нам залишилося 
часу, тим краще ми вміємо 
чекати. В кохані потрібна 
гармонія, як тільки вона 
зникає, почуття охолод-
жуються і стає досить 
жорстко та не затишно. 
Нічого з того, що коштує 
один долар, не варто мати. 
З часом починаєш шкоду-
вати про всі скоєні тобою 
гріхи, і ще про декілька, які  
не встиг скоїти»
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Жінка дивовижної вроди та необмеженого творчого потенціалу. Перша ак-
торка, чий гонорар за зйомки у фільмі склав мільйон доларів. Вишука-

на, граційна та неперевершено витончена. Вона завоювала прихільність людей по 
всьому світу, тим самим підкоривши його.

Елізабет Тейлор народилась 27 лютого 1932 році у родині американських 
акторів – Фрєнсіса Ленна Тейлора та Сари Віоли Вомбродт (сценічне ім’я Сара 
Созерн), які мешкали і працювали у Лондоні. Коли розпочалася Друга світова 
війна  родина повернулася до США, де ще зовсім юна та вродлива Тейлор посту-
пила в Байронівську школу, що у Голівуді.

Елізабет з самого дитинства приваблювала оточуючих своєю красою. І не див-
но, що її помітили голлівудські продюсери, які запросили її зіграти в кіно. Перший 
фільм за участю Елізабет Тейлор вийшов на екрани, коли дівчинці було всього 9 
років. І цей фільм «Кожну хвилину народжується людина» показав Елізабет, яким 
може бути успіх. У 11-річному 
віці Тейлор вже підписала кон-
тракт з кіностудією.

У 1949 році актриса зіграла 
свою першу «дорослу» роль в 
картині «Змовник». А після ви-
ходу фільму у 1951 році «Місце 
під сонцем» Елізабет Тейлор 
офіційно визнали критики. 

У 1956 році акторка зняла-
ся у культовій стрічці «Гігант» 
разом з зірковим на той час ак-
тором Джеймсом Діном. У неї 
був унікальний дар: вона завж-
ди вміла передбачати, як по-
винна виглядати і вести себе на 
екрані її героїня. Вона працюва-
ла дивовижно, і в цьому була за-
слуга тільки її інтуїції, оскільки 
спеціальної освіти актриса не 
мала. 

У 1958 та 1959 році вийш-
ли дві екранізації п’єс Теннессі 
Вільямса «Кішка на розпеченому 
даху» і «Раптово, минулого літа» де Тейлор зіграла головні ролі. 
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У 1960 році Елізабет знялася у картині «Баттерфілд, 8» за що отримала премію 
«Оскар» за кращу жіночу роль.

У 1961 році акторці запропонували виконати роль Клеопатри в однойменному 
історичному фільмі за нечуваний на ті часи гонорар в мільйон доларів. Під час 
зйомок  у Тейлор спалахнув роман з актором, що грав Марка Антонія – Річардом 
Бартаном. У 1964 році вони одружилися, але через десять років розлучилися. 
Декілька раз вони сходились знову, проте так і не змогли бути разом. Саме Річард 
Бартон подарував на Валентинів день Елізабет найдорожчу перлину у світі – Пе-
регрину. 

У 1966 році знявшись у стрічці «Хто 
боїться Вірджинії Вульф?» акторка знов отри-
мала премію «Оскар» за кращу жіночу роль. 
Незабаром у Тейлор почалися проблеми зі 
здоров’ям, тому вона була змушена заверши-
ти кінокар’єру, звернувшись до театру. 

У 1980 році актриса потоваришувала з 
Майклом Джексоном і організувала разом з 
ним декілька спільних добродійних проектів.

 У 1997 році  Елізабет  видалили  пухлину 
головного мозку. До цього вона потрапляла до 
лікарні з хворобою легень, аритмією серця. Їй 
також зробили операції з імплантації штуч-
них тазостегнових суглобів обох ніг. 

У 2002 вона пройшла курс лікування від раку шкіри. Також у 2009 році ак-
триса перенесла операцію 
на серці.    

У 2011 році 23 бе-
резня Елизабет Тейлор 
померла від сердцевої 
недотатності. Похова-
на на каліфорнійському 
цвинтарі Форест-Лоун - 
поряд із Майклом Джек-
соном, Кларком Ґейблом і 
Уолтом Діснеєм. 
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    Майя 
         Плісецька

«Дам вам пораду, майбутні 
покоління. Мене послухайте. Не 
змирюйтесь, до самого краю не 
змирюйтесь. Навіть тоді - во-
юйте, відстрілюйтесь, в труби 
засурміть, в барабани бийте, 
в телефони телефонуйте, те-
леграми з поштамтів шліть, 
не здавайтеся, до останньої 
миті боріться, воюйте. 
Навіть тоталітарні режими 
відступали, траплялося, перед 
одержимістю, переконаністю, 
настирливістю. Мої перемоги 
тільки на тому й трималися. 
Характер - це і є доля.»       
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Блискуча та легендарна жінка: артистка балету, хореограф, письменник, 
актриса, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської премії. Солістка 

Большого театру в Москві. Неймовірно пластична, тендітна прима світового маш-
табу, що підкорила своїм сяйвом увесь світ.

Майя Михайлівна Плісецька народилася  20 листопада 1925 року у відомій 
єврейській сім’ї Михайла Еммануїловича Плісецького і Рахілі Михайлівни Мес-
серер, що мешкали у Москві. Батько був радянським господарським керівником, 
а мати актриса німого кіно, брат та сестра якої, Суламіф і Асаф Мессерер, були 
професійними танцівниками.

У 1932 році Михайло Плісецький отримав призначення на Шпіцберген 
(архіпелаг, розташований у Північному Льодовитому Океані на відстані 1300 км 
від Північного полюса).  Саме там Майя пішла до школи, каталася на лижах та 
виступала на сцені самодіяльного гуртка. 

У червні 1934 року, коли Плісецькі повернулися додому на час відпустки бать-
ка, Майя вступила  у Московське хореографічне училище. І вже на першому курсі 
звернула на себе увагу майбутнього чудового хореографа Леоніда Якобсона. 

У 1941 році 21 червня Майя взяла участь у випускному концерті училища, 
не дивлячись на те, що до випуску їй залишалося ще два роки. Захід проходив на 
сцені філії Великого театру (нині – театр «Московська оперета». Наступного дня 
почалася Велика Вітчизняна війна. 

У 1943 році Майя Плісецька закінчила Московське хореографічне училище  
та ввідразу  була принята до трупи Большого театру. Спочатку вона танцювала 
в кордебалеті, а згодом перейшла на сольні виступи. Так 24 жовтня того ж року 
Майя вперше танцювала в па-де-труа першого акту «Лебедине озеро». Незабаром 
їй було доручено виконати мазурку в «Шопеніані» .

У 1944 році відбулася прем’єра вистави «Лоскунчик» у якій балерина тан-
цювала партію Маші. Далі послідували ролі у балетах «Спляча красуня», «Дон-
Кіхот» та «Жизель». 

У 1945 році після виступу у постановках «Раймонда» та «Попелюшка», 
Плісецька  завоювала провідне положення серед  молодих балерин Большого 
театра.

У 1947 році 27 травня Майя вперше станцювала Одетту-Оделлію у  виставі 
«Лебедине озеро». Успіх був неймовірний. 

У 1948 році балерина взяла участь у спектаклі «Бахчисарайський фонтан» та 
«Руслан і Людмила».  

У 1949 році Плісецька в перший раз станцювала партію Цар-Дівчини у 
постановці «Горбоконик». Вона зуміла показати в цьмому балеті не тільки  велику 
технічну майстерність, а й властиве їй почуття гумору.
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У 1951 році указом Президіума Верховної ради РРФСР від 27 квітня  Майї 
було присвоєнно звання заслуженної артистки РРФСР.

У 1952 році балерина поїхала у гастролі до Польші разом з группою артистів 
балету Большого театру. 

У 1954 році Плісецька відвідала з гастролями  Індію. Того ж року вона отри-
мала партію Господарки Мідної гори у спектаклі «Оповідь про кам’яну квітку».  

У 1956 році указом Президіума Верховної ради РРФСР від 22 березня  Майї 
було присвоєнно звання народної артистки РРФСР.

У 1957 році балерина зіграла головну роль у фільмі «Лебедине озеро». 
У 1958 році Плісецька одружилася з композитором Родіоном Щедріним. 
У 1959 році указом Президіума Верховної ради СРСР від 15 вересня  Майї 

було присвоєнно звання народної артистки СРСР. Того ж року балерина поїхала 
з гастролями до Америки, Канади та Китаю. 

У 1960 році Плісецька стала примою балету Большого театру, знялася у 
стрічці «Хованщіна» та телевізійному фільмі «Танцює Майя Плісецька». 

У 1961 році балерина відвідала з гастролями Париж та отримала партію 
Джульєти у постановці «Ромео та 
Джульєта». 

У 1964 році Майї була присуд-
жена Ленінська премія за найбільш 
видатні досягнення в галузі 
літератури і мистецтва – «за вико-
нання ролей в балетах радянського 
і класичного репертуару на сцені 
Державного академічного Большо-
го театра Союзу РСР». 

У 1965 році Плісецька бере 
участь у балеті «Легенда про лю-
бов» в Баку, який написав відомий 
азербайджанський композитор 
Аріф Меліков.

У 1967 році указом Президіума 
Верховної ради СРСР від 27 жовтня  
Майя була нагороджена орденом 
Леніна. 

У 80-х роках Плісецька та 
Щедрін проводили багато часу за кордоном, де вона працювала художнім 
керівником Римського театру опери та балету, а також Іспанського національного 
балету в Мадриді.
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У 1990 році 4 січня Майя танцювала 
свою останню виставу «Чайка» у Большо-
му таатрі. 

У 1994 році у Санкт-Петербурзі  
балерена стала головою щорічних 
міжнародних балетних змагань, що но-
сить ім’я «Майя». 

У 1996 року на гала-концерті у Японії 
Плісецька вперше виступила в балеті 
«Післеполудневий відпочинок фавна».

У 2000 році 20 листопада у Большому 
театрі відзначався 75-річний ювілей Майї 
Плісецької. Де балерина дебютувала в 
спеціально написанному для неї номері 
М. Бежаром, під назвою «Аве Майя». 

У 2005 році легендарна балерина ста-
ла лауреатом премією Фундації принца 
Астурийского, престижної нагороди, яку 
часто називають «іспанської Нобелівської премією».

У 2007 році Плісецька опоблікувала мемуари «Тринадцять років по тому: 
Сердиті замітки в тринадцяти розділах».

У 2010 році Майя написала книгу «Читаючи життя своє…». 
У 2011 році Плісецька отримала Орден Висхідного сонця 3-го ступення, він є  

другим за старшенством після ордену Хризантеми у Японії. 
У 2012 році балерина отримала Офіцерський хрест ордена Почесного легіону, 

що був заснований ще Напалеоном Бонапартом 19 травня 1802 року. 
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        Література
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    Джоан 
           Роулінг

«Минуле буває занад-
то важким для того, 
щоб всюди носити його 
з собою. Іноді про ньо-
го варто забути заради 
майбутнього».
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Талановита письменниця, книги якої  про хлопчика чарівника Гаррі По-
тера стали найбільш продаваною серією в історії. За долею британського 

юнака слідкував весь світ від малого до великого читача.  Жінка створила красиву 
чарівну країну в яку залюбки може потрапити кожен, хто вірить в магію, дружбу 
та любов.

Джоан Роулінг (у шлюбі Мюррей) народилася 31 липня 1965 році в Єйті 
графстві Ґлостершир (Англія) у родині Піта Джеймса Роулінґа і Ен Роулінґ.  Коли 
дівчинці виповнилось чотири роки, сім’я переїхала у Вінтербурн. Там вона на-
вчалась у початковій школі, захопилася читанням літератури та почала  писати 
невеликі фантастичні оповіді, які увечері читала своїй сестрі. 

У 1974 році родина Роулінг знову переїхала на цей раз в Татшилл. Там Джоан 
ходила у середню школу Вайдин, де її мати працювала у відділі науки. Дівчинка 
була старостою класу. Перед вступом до університету  вивчала англійську, фран-
цузьку та німецьку мови. 

У 1982 році  письменниця  намагалася  вступити до Оксфордського  
університету, але не склала іспити, тому вступила до Ексетерського університету, 
який закінчила зі ступенем бакалавра з французької та класичної філології.

У 1986 році Джоан переїхала до Лондону та працювала секретарем в 
дослідницькому відділі «Міжнародної амністії».

У 1990 році Роулінг закохалася. Вона звільнилася з роботи та разом зі своїм 
хлопцем вирішила переїхати до Манчестеру. Але не забаром пара розішлася. Саме  
під час подорожжі на поїзді з Манчестера до Лондона їй в свідомість прийшла 
ідея роману про хлопчика, який навчаєтся у школі чарівників. Протягом чотирьох 
годин, саме стільки тривала затримка потягу, вона продумувала усі деталі історії, 
про юнака в окулярах, який не знає, що він чарівник. Приїхавши до дому, Джоан 
відразу сіла за письмовий стіл та розпочала написання першої из семи книг 
« Гаррі Поттер та філосовський камінь».

У 1991 році після смерті матері, письменниця вирішила залишити Лондон 
та переїхати до Порту (Португалія) викладати англійську мову. Вечорами вона 
працювала, а в день писала роман, слухаючи скрипковий концерт Чайковського.  
Незабаром, вона познайомилася зі журналістом Хорхе Арантесом та у 1992 році 
вони одружилися. 

У 1993 році у подружжя народилася донька Джессіка Ізабель Роулінг Арантес. 
Але нажаль, через рік шлюб розпався і Джоан разом з донькою та трьома главами 
Гаррі Поттера переїхала до Едінбурга (Шотландія) щоб мешкати поряд з сестрою.

У 1995 році письменниця закінчила свій перший роман, поступила у 
педагогічну школу Едінбургського університету та продовжувала писати сидячи 
у  різних кафе та ресторанах.
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У 1997 році видавництво Блумсбері опублікувало «Філосовський камінь» з 
початковим теражем у 1000 екземплярів. 
У перший же рік після публікації книга отримала кілька нагород: Nestlе Smarties 
Book Prize, British Book Award, Children’s Book Award.

У 1998 році у США був проведенний аукціон на право публікації роману. 
Його купило за 105 тисяч долларів видавництво Scholastic Inc. Цього ж року було 
опублікованно продовження роману «Гаррі Поттер та таємна кімната». 

У 1999 році вийшла друком третя книга «Гаррі Поттер та в`язень Азкабану». 
У 2000 році була видана одночасно у Великобританії та США четверта книга 

«Гаррі Поттер та Кубок вогню», яка побила усі рекорди продажу в обох країнах, а 
Джоан отримала премію British Book Awards, як автор року.

У 2001 році на великий екран виходить екранізація роману «Гаррі Поттер та 
філосовський камінь». Цього ж року письменниця вийшла заміж за лікаря Ніла 
Майкла Мюррея. Незабаром, у них народився хлопчик  Девід Гордон Роулінг 
Мюррей, а у 2005 році дівчинка Маккензі Джин Роулінг Мюррей.

У 2002 році світ побачила екранізація другого роману «Гаррі Поттер та таємна 
кімната». 

У 2003 року друком виходить п’ята книга «Гаррі Поттер та Орден Фенікса». 
Через рік світ побачив  екранізацію «Гаррі Поттер та в`язень Азкабану». 

У 2005 році була опублікована шоста книга «Гаррі Поттер та Напівкровний 
Принц». Вона також побила усі рекорди продажів, розійшовшись в кількості 
дев’яти мільйонів екземплярів за 
перші 24 години. Наступного року 
«Принц-напівкровка» отримав премію 
British Book Awards в номінації «книга 
року» і того ж року на екран виходить 
«Гаррі Поттер та Кубок вогню». 

У 2007 році світ побачив 
екранізацію «Гаррі Поттер та Орден 
Феніксу».  Цього ж року була виданна 
остання книга роману «Гаррі Поттер 
та Смертельні Реліквії». Даний роман 
став найбільш швидко продаваною 
книгою всіх часів. В перший день у 
Великобританії та США було продано 
11 мільйонів екземплярів.

У 2009 році на екран вийшла картина «Гаррі Поттер та Напівкровний принц».  
Остання екранізація «Гаррі Поттер та Смертельні Реліквії» була поділенна на дві 
частини: перша частина випущенна у 2010 році, а  друга у 2011 році. 

Зараз Джоан Роулінг мешкає з родиною у Еденбурзі, продовжує писати та 
займається благодійністю. 



60



61

     Агата 
           Крісті

«Сюжети своїх детек-
тивних романів я знаход-
жу за миттям посуду. Це 
таке дурне заняття, що 
мимоволі приходить дум-
ка про вбивство»
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Видатна англійська письменниця. Автор детективної прози, одна з найбільш 
публікованих письменників за всю історію. Книги якої видані тиражем 

понад 2 мільярди примірників та перекладені більш ніж на сто мов світу. Її тво-
ри вражають та тримають у напрузі. Дивовижне вміння підбирати різноманітні 
характери своїм героям, загострювати сюжетну лінію та спонукати до  логічного 
мишлення, все це робить Агату Крісті «Королевою детективної та психологічної 
прози». 

Агата Мері Кларисса Крісті ( при народженні Міллер) народилася 15 вересня 
1890 році у місті Торкі, графство Девон, Англія.  Батьки були заможними пере-
селенцями з США.  До школи письменниця не ходила, її освітою займалася мати, 
а потім гувернатка. 

У 1906 році батьки відправили Агату до Парижу, де вона навчалася музиці, 
грала на піаніно та чудово співала.  

У 1908 році Крісті повернулася до дому та на одній з вечірок познайомилася з 
майором Арчібальдом Крісті. 

У 1914 році Агата та Арчібальт одружилися. Незабаром  розпочалась Перша 
світова війна, тому чоловік змушений був поїхати до Франції, а письмениця пішла 
працювати в шпитальну аптеку. Саме там вона отримала знання про отрути, які 
згодом використає при створенні детективних романів.

У 1919 році Крісті народила доньку Розалінду.  Через рік виходить в світ пер-
ший роман письмениціі «Загадковий злочин в Стаїлсі», яке опоблікувло видав-
ництво «Бодлі Хед». 

У 1922 році був виданий другий детективний роман Агати «Таємничий су-
противник» далі послідували «Вбивство на полі для гольфу» (1923 рік), «Лю-
дина у коричневому костюмі» (1924 рік), «Пуаро веде рослідування» (1924 рік), 
«Таємниця замка Чімніз» (1925 рік), «Вбивство Роджера Екройда» (1926 рік) та 
«Велика четвірка» (1927 рік).

У 1928 році Крісті розлучилася зі своїм чоловіком, а роком пізніше вона виру-
шила у подорож до Сходу, де на розкопках стародавнього шумерського міста 
Ур, познайомилася з молодим археологом Максом Меллоуеном. Цього ж року ви-
ходить в світ книга письменниці « Таємниця блакитного поїзду».

У 1929 році публікується ще два детективних романа Крісті «Партнери по зло-
чину» та «Таємниця семи циферблатів». 

У 1930 році Агата взяла шлюб з Максом Меллоуеном.  Та вперше познайоми-
ла світ з відомою Місс Марпл у книзі «Вбивство у домі вікарія». 

У 1931 році виходить друком книга «Загадка Сіттафорда», слідом «Загадка 
Ендхауза» (1932 рік), «Гонча смерті» (1933 рік), «Смерть лорда Еджвера»  (1933 
рік), «Тринадцять загадкових випадків» (1933 рік), «Вбивство у східному експресі» 
(1934 рік), «Трагедія у трьох актах» (1935 рік), 
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«Вбивство за алфавітом» (1936 рік), «Безмовний свідок» (1937 рік), «Побачення 
зі смертю» (1938 рік).

У 1939 році світ побачив найвідоміший детективний роман письменниці «Де-
сять негритят».  Цього ж року коли Англія оголосила війну Германії, Агата разом 
з чоловіком переїхала до маєтку Грінвер Хаус. Незабаром чоловік змушенний був 
поїхати перекладачем у Каїр, письменниця залишилася одна і продовжувала писа-
ти. Так народилися оповідання «Вбити легко», «Різдво Еркюля Пуаро», «Таємниця 
регати та інші оповідання». 

У 1940 році публікується розповідь «Сумний кипарис», далі «Зло під сонцем» 
(1941 рік). «Труп у бібліотеці»  та «П’ять поросят» (1942 рік).

У 1943 році Агата стала бабусею, у її доньки Розалінди народився син Мєтью. 
Роком пізніше вона напише оповідання «Година нуль» та «Блискучий ціанід». 

У 1945 році виходить друком історичний детектив письменниці «Смерть при-
ходить у кінці», згодом роман «Лощина» (1946 рік), дванадцять оповідань «Под-
виги Геракла» (1947 рік), роман «Берег удачі» (1948 рік), «Скрючений домишко» 
(1949 рік), «Оголошено вбивство» (1950 рік), шпигунський роман «Багдадські 
зустрічі» (1951 рік). 

У 1952 році відбулася прим’єра самої відомої п’єси Агати Крісті «Мишолов-
ка», спектакль йшов на лондонській сцені щовечора до початку вісімдесятих років.

У 1953 році публікується оповідання «Кишеня повна жита» та «Після похоро-
ну». 

У 1955 році п’єса письменниці «Свідок обвинувачення» удостоїлася нагоро-
ди імені Едгара По. Асоціація американських детективних письменників прису-
дила Агаті перше в своїй історії звання «Гранд-Мастер детективної літератури». 
В цьому ж році Агата і її чоловік відсвяткували срібне весілля. Водночас вона 
продовжує писати свої неповторні детективи.

У 1956 році письменниця була нагороджена Орденом Британської Імперії.  А 
роком пізніше світ побачить екранізацію детектива «Свідок обвинувачення». 

У 1958 Крісті обрали довічним президентом англійського «Детектив - клубу».
У 1960 році письменницю назвали найвидаванішим англомовним автором.
У 1968 році  титулу Лицаря ордена Британської Імперії був удостоєний  чоловік 

Агати Крісті, Макс Маллоуен за досягнення в галузі археології.
У 1971 році за досягнення в галузі літератури Крісті була удостоєна звання 

Кавалердама ордена Британської Імперії.
У період з 1971 по 1974 роки самопочуття знаменитої письменниці значно 

погіршилось, медики припускали, що Крісті страждає хворобою Альцгеймера. 
Тим не менш, 80-річна Агата не здавалася і продовжувала творити. У ті важкі часи 
з-під її пера вийшли такі книги, як «Слони можуть пам’ятати» (1972 рік), «Врата 
долі» (1973 рік), «Ранні справи Пуаро» (1974 рік) та багато інших.

Померла Агата Крісті 12 січня 1976 року у своєму будинку від невеликої за-
студи та похована поблизу селища Чолсі (Великобританія). 
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   Стефані
           Майер

«Коли здійснюються 
найзаповітніші мрії, 
слід очікувати, що 
рано чи пізно доля 
пред’явить тобі ра-
хунок».
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Сучасна американська письмениця. Жінка, що змусила увесь світ повірити 
у надприродне кохання та  книги  якої за кількістю проданих сягають по-

над 100 мільйонів екземплярів.  Вона досить вміло змішала між собою типовий 
жіночий роман з містичною прозою та зуміла здивувати читача своїм неповтор-
ним вампірьським романом, який своєю чуттєвістю та проникливістю захопив пів 
земного шару.

Стефані Морган Майер народилася 24 грудня 1973 році у місті Хартфорд штат 
Коннектикут.  Дитинство письменниці пройшло у Фініксі, штат Арізона разом з 
трьома сестрами та троьма братами.

У 1994 році Стефані одружилася, а роком пізніше закінчила університет ім. 
Брігама Янга у штаті Юта зі ступенем бакалавр. 

У 2003 році Майер увісні побачила сюжет свого першого роману про коханя 
між смертною дівчиною Беллою та 
бессмертним вродливим юнаком-
вампіром Едвардом. 

У 2005 році видавництво 
«Літтл, Браун і К» опублікувало 
кигу письменицці «Сутінки».  Ро-
ман мав неймовірний успіх, тому 
зайняв  п’яте місце у списку 
національних бестселлеров. 

У 2006 році виходить друком 
продовження,  книга «Молодий 
місяц».  Роком пізніше «Затемнен-
ня». 

У 2008 році світ побачив за-
ключну четверту книгу  «Світанок». 
Також цьго ж року Стефані на-
писала роман для більш дорослої 
аудеторії під назвою «Господиня». 
За мотивами творів письменниці  
поставлені однойменні екранізації.

У 2009 році друком виходить 
містична оповідь «Пекло земне», 
роком пізніше книга «До світанку. 
Недовге життя Брі Таннер». 

Зараз Стефані Майер виховує трьох синів, та планує написати продовження 
роману «Господиня» у творах «Душа» та «Шукач». 
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