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В и� читаєте� дітям?� Я� почала� читати� сину� та� доньці�

ще�коли�вони�були�зовсім�маленькими.�І�вже�зараз�

бачу,�наскільки�правильним�було�це�рішення!�Мої�

діти�справжні�фанати�книг�—�і�я�цим�дуже�пишаю-

ся.�Діти�надзвичайно�потребують�нашої�батьківської�уваги.�

А�читати,�я�переконана,�—�це�найкраще�дозвілля�у�будь-яко-

му�віці.

Але,�на�жаль,�більшість�дитячих�книжок�закривають�

якісь�базові�речі.�Тому�я�постійно�була�у�пошуку�книжки,�

яка�була�б�цікавою�та�давала�певний�життєвий�приклад.�

Сучасні�діти�захоплюються�історіями�про�супергероїв.�

Ці�персонажі,�безумовно,�дуже�цікаві,�але�вони�всі�не-

справжні�і�їх�супер-здібності�вигадані.

Ви�знаєте,�що�у�певному�віці�дитині�вкрай�необхідний�

приклад�для�наслідування?�Я�стала�шукати,�про�кого�

реального�і�зі�справжніми�супер-здібностями,�можна�

розповісти�дитині.�Ми�навіть�провели�дослідження�та�

опитала�читачів�нашого�видавництва.

Життя�видатних�людей�—�це�те,�що�цікаво�усім,�

в�будь-якому�віці.�І�що�особливо�важливо,�це�СПРАВЖ-

НІ�супергерої.�Звичайні�люди,�як�ми�з�вами,�які�зробили�

щось�надзвичайне�і�змінили�цей�світ�на�краще.�Ось�цей�

приклад,�якого�так�не�вистачає�нашим�дітям!

Моя�мрія�та�місія�—�щоб�якомога�більше�дітей�люби-

ли�читати�і�читали�хороші,�добрі,�правильні�та�корисні�
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книжки.�Наша�адаптована�серія�книг�«Видатні�особисто-

сті�для�дітей»�—�це�історії�про�звичайних�хлопчиків�та�

дівчаток,�їх�дорослішання�та�навчання,�про�перепони�на�

шляху�до�успіху�та�щастя�від�досягнення�мрій.�Ці�книги�

допомагають�дитині�отримати�відповіді�на�питання�про�

те,�як�працює�цей�світ,�як�досягти�успіху,�чому�вчитися,�

який�життєвий�шлях�обрати�для�себе.

Ми�починали�цю�серію�з�книг�про�Стіва�Джобса,�Аль-

берта�Ейнштейна,�Коко�Шанель.�А�тепер�у�нашому�арсе-

налі�11�біографій�відомих�на�весь�світ�людей.�І�це�тільки�

початок!

Зараз�дуже�хочу�познайомити�українських�дітей�з�ви-

датними�особистостями�нашої�країни�(Сікорський,�Каде-

нюк�та�ін.).�Розповісти�їм�про�винахідників,�дослідження�

та�досягнення�яких,�прославили�Україну�на�весь�світ.�

Вірю,�щоб�бути�сильними�та�досягати�більшого,�дитині�

важливо�знати�свою�історію.

Читайте�разом�з�дитиною,�говоріть�з�нею�про�важ-

ливе,�дозвольте�їй�запитувати�вас�про�все�на�світі�—�і�ви�

назавжди�залишитесь�найкращими�друзями!�Читання�

розвиває�дітей�будь-якого�віку.�А�читання�правильних�

книжок�разом�з�батьками�—�формує�особистість�і�характер�

дитини,�робить�її�успішною�в�подальшому�житті.�Спільне�

читання�впливає�на�дружні�відносини�батьків�та�дітей.�

Перевірено�на�своїх�дітях,�близьких�та�знайомих.

Ольга Іванова,  
видавець та директор IPIO
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Дитинство в Рогатині

Д о�затишного�і�світлого�українського�містечка�Рога-

тин�Івано-Франківської�області�півтори�години�їзди�

зі� Львова.� Воно� славиться� своїми� старовинними�

храмами.� Гострі� вежки� костелу� Святого� Миколая�

і�маківки�золочених�бань�церкви�Різдва�Богородиці�височі-

ють�над�центральною�площею�Рогатина.�Тут�раніше�виру-

вала� торгівля.� Сюди� здавна� приїжджали� заморські� купці�

і�торговці�із�Західної�Європи.�Вони�продавали�й�обмінювали�

товари�на�центральній�площі�містечка,�перетворивши�її�на�

жвавий�ринок.�Тому�вона�й�отримала�назву�«Ринкової».

Нині� на� цьому� місці� стоїть� пам’ятник� легендарній�

жінці� —� Роксолані,� якою� пишаються� жителі� Рогатина.�

Та�так,�що�перейменували�на�її�честь�центральну�площу.�

Вони�вже�500�років�поспіль�переказують�легенду,�за�якою�

їхня� землячка� стала� великою� султаною.� Її� підтвердили�

польські� посли,� які� побували� у� XVI� столітті� в� столиці�

Османської� імперії� —� Стамбулі.� Звідти� вони� передавали�

своєму�королеві�вісті�про�османського�султана�Сулеймана.�

Так� ми� дізналися,� що� його� дружиною� була� дочка� право-

славного�священика,�родом�із�Рогатина.
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На�жаль,�історія�не�зберегла�її�справжнього�імені.�В�на-

роді�султану�величали�Роксоланою.�Так�тоді�на�Сході�на-

зивали�українок,�які�в�XVI�столітті�жили�на�землях,�що�

належали�Польському�королівству.�Це� ім’я�назавжди�за-

кріпилося�за�султаною.

Безтурботне� дитинство� Роксолани� минало� на� околи-

цях�Рогатина.�Її�батько,�за�легендою,�служив�священиком�

у�церкві�Святого�Духа,�побудованій�із�дерева�без�єдиного�

цвяха.�Це�диво�старовинної�української�архітектури�стоїть�

у�мальовничому�місці�—�на�зеленому�пагорбі,�який�омива-

ють�води�спокійної�річки�Гнила�Липа.�Тут�усе�нагадує�про�

життя�легендарної�Роксолани:�і�тиха�незаймана�природа,�

і�стародавні�кам’яні�сходи,�що�ведуть�до�храму�з�потемні-

лими�від�часу�дерев’яними�стінами.

Бережком�мальовничої�річки�колись�бігала�весела�ру-

денька�дівчинка.�Ступаючи�босими�ніжками�по�мокрій�від�

роси�травичці,�вона�раділа�сходу�сонечка.�Його�промінчи-

ки� золотили� її� грайливі� кучерики,� змушували� морщити�

тоненький�носик�і�мружити�світлі�оченята.

Вона� була� милою� і� слухняною� дитиною.� Старанно�

виконувала� всі� вимоги� батька,� який� навчав� її� читати� й�

писати.� Вечорами� він� розповідав� дочці� про� Біблію� і� про�

Ісуса�Христа,�який�пожертвував�собою�заради�порятунку�

людей�на�світі.

Батько�Роксолани�не�був�заможним,�бо�ж�мав�не�най-

багатшу� в� околиці� парафію.� Попри� це,� він� намагався�

дати�дочці�найкращу�освіту.�Тому�не�шкодував�грошей�на�
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книги,�які�тоді�були�на�вагу�золота,�щоби�вона�могла�їх�чи-

тати.

Про� маму� Роксолани� нічого� не� відомо.� Але� в� Рогатині�

вірять,�що�вона�була�вродливою�та�енергійною�жінкою.�Ка-

жуть,�її�променисту�усмішку,�як�і�веселу�вдачу,�успадкувала�

рудоволоса�донечка.�Вона�зростала�в�любові�й�турботі,�допо-

ки�до�Рогатина�не�наскочили�кримські�татари.
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Татарський полон

Вони� з’явилися� несподівано,� в� один� із� теплих� літ-

ніх� вечорів,� коли� рогатинці� йшли� до� церкви� на�

вечірню�молитву.�Темноокі�чорняві�вершники�на�

швидких,�як�вітер,�конях�увірвалися�до�міста.�На�

своєму�шляху�вони�хапали�дівчат�і�відносили�їх�далеко�за�

межі�Рогатина.

Така�доля�спіткала�й�Роксолану,�яка�тоді�була�ще�під-

літком.� Її� біля� батьківської� церкви� схопив� якийсь� татар-

ський�вершник�і�повіз�із�собою,�минаючи�на�вороному�коні�

золотисті�пшеничні�поля�і�зелені�луки.�По�тому�були�вису-

шені�палючим�сонцем�степи…

Через� кілька� тижнів� виснажливої� дороги� дівчину�

разом�з�іншими�бранками�кримські�татари�привезли�до�

підніжжя�лісистих�Кримських�гір.�Незабаром�усіх�укра-

їнок,� схоплених� татарськими� вершниками� не� тільки�

в�Рогатині,�а�й�в�інших�містах�та�селах,�повели�звивисти-

ми�вулицями�Бахчисарая�(столиці�Кримського�ханства)�

з�дивовижними�будівлями�і�садами�з�небаченими�фрук-

тами� і� квітами.� З� тонких� струнких� вежок� (мінаретів)�
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лунали� звуки� нечуваних� східних� наспівів.� Це� муедзи-

ни�—�мусульманські�глашатаї�—�закликали�вірян�до�ме-

четей,�у�яких�ті�повинні�були�п’ять�разів�на�день�молити-

ся�своєму�Богові�—�Аллаху.
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У палаці  
кримського хана

Втомлених� і� переляканих� полонянок� привели� до�

стін� великого� ханського� палацу.� З� його� воріт�

вийшли� закутані,� за� мусульманською� тради-

цією,� в� темний� просторий� одяг� жінки,� чиїх� об-

лич�не�могла�розгледіти�Роксолана.�Адже�вони�ховали�їх�

під�складками�шовкової�тканини,�з-під�якої�видно�було�

лише�розкосі�карі�очі.

Жінки� з� цікавістю� роздивлялися� бідних� полонянок,�

змучених�довгою�дорогою�і�розлукою�з�батьками.�Раптом�

одна�з�них�поманила�до�себе�пальцем�Роксолану,�а�потім�

завела�її�до�воріт�кам’яного�палацу.�За�ними�був�просторий�

двір,�далі�—�ще�один.�У�ньому�містився�невеликий�сад,�де�

росли�дерева�з�помаранчевими�й�червоними�плодами�апе-

льсина�та�граната,�несхожими�на�стиглі�рогатинські�яблу-

ка.�Поряд�дзюрчав�струмочками�невеликий�різьблений�во-

дограй�із�білого�мармуру.
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