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ЧИ М АЄШ ТИ ЗА ПОВІТНУ МРІЮ? 

Шалену мрію, від згадки про яку тепло розливається 
по тілу, заплющуються очі і хочеться обняти весь світ?  Вели-
ку мрію, яка комусь може видатися просто фантастичною, —
побудувати, наприклад, місто на Місяці, створити ліки про-
ти тяжкої хвороби чи перетворити пустелю на мегаполіс? 

Якщо твоя відповідь «так» — вітаємо, адже ти маєш мету! 
Далі  — шлях до  її  здійснення. А  щоб упевнено рухатись 
по  ньому, ти  можеш перейняти досвід у   най успішніших, 
найрозумніших і найталановитіших людей планети. І в цьо-
му тобі допоможе серія книжок «Видатні особистості», які 
розкажуть, як прокладали свою путь до мрії Коко Шанель, 
Стів Джобс, Альберт Ейнштейн, Нікола Тесла, Марія Кюрі, 
Ілон Маск, Марк Цукерберг та багато інших відомих людей. 

А ще, довідавшись про життя й діяльність героїв цієї се-
рії, ти  суттєво розшириш світогляд і  зможеш поділитися 
знаннями з однолітками й навіть дорослими, адже в кожній 
книжці зібрано стільки цікавинок про видатних людей, які 
відомі далеко не кожному дорослому.

Ти тримаєш у  руках книжку про Опру Вінфрі, най-
успішнішу жінку сучасності. Опра — всесвітньо знана  теле-
ведуча, акторка, продюсерка, письменниця, а також визна-
чна благодійниця й феміністка. Її особиста історія та історії 
людей, в яких вона бере інтерв’ю, щодня надихають мільйо-
ни людей по всьому світу. 

З цієї книжки ти дізнаєшся, яким було Оприне дитинство 
і що спонукало її стати найвідомішою благодійницею на сві-
ті. Довідаєшся про те, яким був зірковий шлях Опри, а також 
чого можна повчитися в найбагатшої в світі шоувумен. Отож 
читай, надихайся й вір у власну мрію!



СЕРІЯ «ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ.  

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ» 

Мудрість багатьох поколінь доводить, що найголовніше 
завдання батьків – допомогти дитині піднятися на її власну 
гору, реалізувати її власне життєве завдання. Книжкова се-
рія «Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей» до-
поможе дитині підкорити будь-які вершини.

Видано чимало біографій про життя видатних людей. Але 
наші історії особливі тим, що вони написані «мовою дитини» 
та відповідають потребам сучасного покоління. Кожен із бать-
ків мріє виростити свою дитину щасливою й успішною. Освіта 
посідає в цьому процесі чи не найважливіше місце. Проте вар-
то пам’ятати, що дитині дуже важливо отримувати позитивні 
емоції в процесі навчання. Саме тоді вона по-справжньому за-
хопиться знаннями і зможе запам’ятати необхідне.

Зазвичай дітям не надто подобається вчитися, щось зуб-
рити. Вони люблять поринати у світ пригод із новими геро-
ями, співпереживати їм, учитися разом із ними й долати пе-
решкоди. То запросіть ваших дітей у таку пригоду!

Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні нариси 
для дітей» – це найкращий спосіб познайомитися з наукою, 
історією, досягненнями людства та світовими відкриттями. 
На прикладі видатних особистостей та відомих учених книж-
ки дають зрозуміти, що визначний успіх не приходить сам со-
бою, він підвладний лише тим, хто багато та плідно працює. 
Не варто кожну невдачу розцінювати як провал, адже будь-
яка невдала спроба – це ще один крок, який наближає до мрії.

У дорослому віці ми приймаємо обставини такими, яки-
ми вони є. Частіше змінюємо ставлення до ситуації. Та не всі 
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здатні змінити себе або саму ситуацію. Унікальні книжки- 
біографії допоможуть дитині зростати впевненим лідером 
із власною думкою й поглядами на світ. А батьків надихнуть 
на нові ідеї, досягнення та втілення цілей. І головне – допомо-
жуть бути для своєї дитини найкращим батьком чи матір’ю.

Наприкінці кожного розділу є вправи-запитання. Вони 
допоможуть запам’ятати все головне й  цікаве. А  також 
наштовхнуть на роздуми, як стати першим у своїй справі, 
так як це зробили Коко Шанель, Стів Джобс, Альберт Ейн-
штейн, Блез Паскаль, Нікола Тесла, Маргарет Тетчер, Одрі 
Хепберн, Чарлі Чаплін, Леонардо да  Вінчі, Марія Кюрі, 
 Вільям Шекспір.

Крім того, книжки серії «Видатні особистості. Біографіч-
ні нариси для дітей» надихають проводити вільний час ра-
зом із усією родиною. Адже спільне читання дає змогу щиро 
говорити з дитиною про важливе, зміцнює стосунки з нею 
й додає любові до книжок. Читайте та надихайтеся!
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РОЗДІЛ 1
Дівчинка 
з незвичайним ім’ям



Немає значення, хто 
ти і звідки. Здатність 
перемагати починається 
з тебе — завжди.

Опра Вінфрі

На ґанку скромного доглянутого  фермерського 
будинку, до  якого веде запилюжена дорога, 
сидить дівча: заплетене в  дві кіски неслухня-
не  кучеряве волосся відкриває високий лоб, 

на якому переливається сонячний полиск. У руках дівча 
тримає книжку, її маленькі пальчики нетерпляче гор-
тають сторінки — від історії не відірватися. Опрі дуже 
кортить дізнатися, що ж буде далі. 

Так, ім’я цієї дівчинки Опра Вінфрі, і вона ще не знає, 
що колись стане однією з найбагатших і найвідоміших 
жінок у світі. Але поки що вона тут, у своєї бабусі в Міс-
сісіпі, у товаристві книжок посеред вологого та спекот-
ного літа. Утім, про все по черзі.

Опра Вінфрі народилася 1954  року в  штаті Міссі-
сіпі у  містечку Костюшко, названому на  честь поль-
ського революціонера Тадеуша Костюшка, який брав 
участь в Американській революції, що увінчалася здо-
буттям незалежності США від Британії. Коли на  світ 
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народилася Опра, Америка переживала нові кардиналь-
ні зміни: тривала боротьба за права та рівність усіх жи-
телів країни, а не лише її білошкірих громадян. У той 
час штат Міссісіпі відзначався найдужчим проявом ра-
сизму в Сполучених Штатах, де обмеження для чорних 
громадян були чи не найсуворішими, а боротьба влади 
з ними — найзапеклішою в країні. Саме там Опра, пра-
правнучка рабів, онука та дочка прибиральниць, прове-
ла свої перші роки.

Білий будиночок, на ґанку якого хвилину тому ми по-
мітили Опру, належав її  бабусі та  дідусю. Саме в  них 
вона прожила перші шість років свого життя. Оприні 
батьки не були одружені й заледве знали одне одного. 
Народивши дочку, дев’ятнадцятирічна Верніта Лі вирі-
шила податися на північ країни в пошуках кращих мож-
ливостей, щоб забезпечити своє життя та життя малень-
кої Опри, яку залишила в батька й матері на фермі. 

Так буде краще  — вирішили вони. Звичайно, ма-
леньку дівчинку ніхто про це не питав. 

А життя на  американському півдні для таких, 
як вона, й без того було непросте. Народжена чорношкі-
рою в бідній родині, дівчинка була позбавлена багатьох 
елементарних прав, що їх мала більшість її однолітків. 
До всього ще й з іменем вийшла плутанина.

Справа в тому, що справжнє імення Опри Вінфрі зов-
сім не Опра, а Орпа — так нарекла її рідна тітка Іда. Бу-
дучи віруючою, вона взяла ім’я для небоги зі Старого 
Заповіту. Однак воно не прижилося — занадто складно 
було вимовити, тому поступово Орпу стали кликати Оп-
рою. Так дівча, можливо, стало першим у світі з таким 
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ім’ям. Ох і втішилася б тітка, коли б знала, що колись 
те  дуже незвичне ім’я впізнаватимуть чи  не  в  будь- 
якому куточку землі!

— Багато прочитала?  — підійшовши до  Опри, ба-
буся трохи нахилилася, щоб розгледіти книжку. Опра 
показала на  сторінки: вже половину. Бабуся схваль-
но кивнула і, нічого не кажучи, пішла собі: ферма по-
требувала багато уваги та роботи, до якої жінці було 
не звикати.

Опра провела її  очима, а  тоді знову повернулася 
до книжки: невдовзі треба буде помагати бабусі в її фер-
мерському господарстві, а поки що — поки що дівча чи-
татиме стільки, скільки зможе.

Бабуся Опри  — Гетті Мей Лі  — хоч і  була сувора 
до дівчинки, але любила її і всіляко спонукала розвива-
ти таланти та інтереси онуки. Дідуся ж — Ерліста Лі — 
маленька Опра дуже боялася: той мав за  звичку від-
ганяти її своєю патерицею, а деколи й кидав у неї все, 
що попадалося під руку.

— Опро! Ану, ходи допоможи бабусі, не лінуйся, — 
озивався голос Гетті Лі, коли та гукала її зсередини бу-
динку. Тоді Опра відкладала книжку й слухняно чим-
чикувала всередину. На  фермі та  в  будинку завжди 
вистачало роботи, але бракувало рук.

Усередині, як і зовні, будинок бабусі й дідуся був до-
глянутий, але в нім не було ні телефону, ані телебачен-
ня. Ба навіть каналізації та водопостачання! 

— Принеси-но мені води з колодязя, — казала бабу-
ся, щойно дівчинка переступала поріг. 
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Це було звичне загадування для Опри, таке ж як і го-
дування свиней та випасання корів. Дівча хутко вибі-
гало у двір і дорогою до колодязя гладило корівкам їхні 
лискучі боки.

— Я потім вам почитаю, — казала вона їм по секре-
ту, а тоді озиралася до курчат: — І ви послухаєте!

Курчата квоктали у відповідь, і, здавалося, Опрі цьо-
го було досить.

Друзів на фермі дівчинка мала небагато — самих ко-
рів та курей. Та й з ким їй ще було там дружити, адже 
поблизу ніде не жили діти. 

— Тримайте, мамо, — дівчинка поверталася до бу-
динку з повним відерцем води і простягала його бабусі.

Та кивала, уже звична до того, що онука кличе її ма-
мою. Зрештою, Гетті Мей в  житті Опри була найваж-
ливіша людина: її найперша захисниця, вихователька 
і вчителька.

Так минав день за  днем, кожен наступний схожий 
на попередній: фермерські тварини, ненастанне поран-
ня, сурова бабуся, страшний дідусь та книжкові історії, 
що переносили дівчинку в інший світ. 

Саме бабуся навчила Опру читати, і  багато ро-
ків по тому Опра скаже, що читання стало основою 
її успіху. Та й бабуся тоді ще маленького дівчати не-
наче знала це: вона не давала Оприним талантам за-
стоятися!

Гетті Мей першою відкрила ораторський хист Опри. 
Змалечку дівчинка ходила з  бабусею до  баптистської 
церкви. По  неділях сукню з  грубого полотна, з  якого 
шили мішки на картоплю, змінювала охайна сукенка, 
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на ногах з’являлися блискучі навіть попри сільську пи-
люку черевички, а очі сяяли від захвату — у церкві Опра 
могла виступати, що любила робити над усе в світі. Тоді 
вона відчувала, що її бачать, чують, люблять і цінують. 
Хоч би й за таланти.

Уперше Опра декламувала Святе Письмо на Велик-
день і одразу завоювала прихильників. Подруги та зна-
йомі Гетті Мей підходили до  жінки, лише щоб сказа-
ти, яка обдарована її онука. Та бабуся й сама це чудово 
знала. Можливо, тому вона була така сувора з малень-
кою Опрою  — аби та  не  лінувалася й  була слухняна 
 дівчинка. 

Гетті Мей часто карала онуку. Будь- який непос-
лух — і у дворі в повітрі цьвохкала лозина з дерева. Гет-
ті Мей не шкодувала сил, «виховуючи» онуку.

«Але навіть у  три роки я  знала, що  це  неправиль-
но. Мене було бито за  найменшу провину. Пролиту 
воду, розбите скло, неможливість мовчати або сидіти 
нерухомо. Дім моєї бабусі був місцем, де  дітей бачи-
ли і не чули», — згадуватиме Опра набагато пізніше. 
Найгірше, казатиме вона, буде те, що побиття в дитин-
стві сильно вплинули і на неї вже дорослу: найбільше 
Опра хотіла задовольняти людей, подобатися їм, при-
слуговувати. 

«Мені не  знадобилося б  пів життя, щоб навчитися 
встановлювати межі і впевнено казати «ні», якби мене 
виховували інакше».

Втім, маленька Опра мала і приємні миті з бабусею.
— Ходи сюди! — кликала Гетті Мей дівчинку з ґан-

ку, і Опра відразу бігла до бабусі. 
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Гетті Мей сідала на стільчик і розгладжувала спідни-
цю, а Опра вмощувалась між її колін — приходив час ро-
бити зачіску. Бабуся намащувала онуці кучері олійкою 
і заплітала їй кіски. У такі особливі для Опри хвилини 
вона відчувала бабусину любов і відкривалася їй. Так, 
одного разу Опра почала плакати, збагнувши, що  ко-
лись помре.

— Сонечко, Бог не робить лиха своїм дітям, — ска-
зала їй тоді Гетті Мей. — У житті тобі треба буде багато 
працювати і не боятися. Сильні люди мають піклувати-
ся про тих, хто слабший.

Ці слова бабусині неабияк вразили дівчинку, ставши 
їй життєвим дороговказом.

— Тоді я хочу допомагати людям! — вигукнула ма-
ленька Опра так, неначе відчувала, що це справді її по-
кликання.

Вже будучи дорослою, Опра скаже: «Я там, де є, зав-
дяки бабусі. Моя сила, моє мислення — все, все це було 
закладено в мені в шість років. Я не дуже й змінилася 
і навряд чи чимось відрізняюся від того шестирічного 
дівчати». 

Тим часом в  житті маленької Опри от-от станеть-
ся великий поворот. Незабаром і фермерське господар-
ство, і церква з читанням лишаться в минулому. 

Одного дня 1959 року на порозі батьківського дому 
з’явиться Оприна мати — Верніта Лі. Вона повернеться 
по дочку, сяк- так налагодивши своє життя на півночі. 
Сильно постаріла за шість років, Гетті Мей проводжа-
тиме їх двох із ґанку свого будинку в шумне залюднене 
місто Мілвокі, залите неоновими вогнями та насичене 
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нестримним рухом. Опра від’їжджатиме, лишаючи по-
заду спокійне сільське життя, прямуючи назустріч неві-
домому новому.

Відвівши погляд від бабусиного будинку, дівча 
міцно- міцно заплющить очі і стисне мамину руку. «Усе 
буде добре, — вирішить вона. — І я допомагатиму лю-
дям, щоб саме так і було». 

16



ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. А тобі складно було б вимовити ім’я Орпа?  

Спробуй його проказати кілька разів. 

2. Чому Оприна бабуся заохочувала дівчинку 
до читання?

3. Чи правильні, на твою думку, були методи виховання 
бабусі Опри?

4. Чому Опра вирішила, що хоче допомагати людям?
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РОЗДІЛ 2
Перекотиполе



Я вірю, що на все, 
що відбувається, є свої 
причини, навіть коли нам 
бракує мудрості  
побачити їх.

Опра Вінфрі

Мілвокі — місто у штаті Вісконсин, розташо-
ване за 150 кілометрів на північ від одно-
го з найбільших мегаполісів Америки Чи-
каго. Нині населення Мілвокі становить 

майже 600 тисяч жителів. А в 1960-ті у місті прожи-
вала аж 741 тисяча — найбільша кількість населен-
ня за всю його історію. І от у це шумне місто в нео-
нових вогнях, усіяне багатоповерховими велетами, 
що  здіймалися високо в  небо, і  прибула маленька 
Опра, яка за все своє коротеньке життя нічого, крім 
сільських будиночків, церковки й свійської тварини 
не бачила.

Опра поселилася в  крихітній темній кімнат-
ці багатоквартирного будинку, де  проживала її  мати. 
І чи не найбільшою несподіванкою та випробуванням 
для неї стала її молодша сестра на ім’я Патриція, яку 
Верніта Лі народила, поки Опра жила в бабусі. 
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— Знайомся, це  твоя сестра Патриція,  — сказала 
їй мати, як тільки вони переступили поріг помешкання, 
в якому тепер мали жити усі втрьох новою сім’єю. 

Роль старшої сестри виявилася непростою. Якщо ра-
ніше вона ні з ким не ділила бабусину турботу про неї, 
то  тепер той обмежений час Верніти Лі,  вільний від 
її роботи прибиральниці, Опра мусила ділити з молод-
шою сестрицею. Ще й саме Патриція, а не вона (так зда-
валося Опрі), була мамина пестунка.

Сум охопив Опру, коли самотність ставала дедалі від-
чутнішою. А поряд уже не було тих фермерських друзів 
з бабусиного дворища — улюблених тварин Опри. Хіба 
що  бігали таргани  — жило їх  там ціле сімейство, яке 
Опра повсякчас підгодовувала. Двом з них вона навіть 
дала імена:

— А  вас я  назву… Мелінда і  Сенді!  — вирішила 
дівчинка.

І хоч Мелінда й Сенді не відповідали дівчинці ціл-
ковитою взаємністю, вони робили її  самоту не  такою 
 гіркою. 

Журилась Опра й сумувала за бабусею та її фермою. 
За тваринами й ходінням до церкви, де її дуже любили, 
за читанням, до якого заохочувала бабуся. До всього, 
матір Опри була не в захваті від дончиних книжок.

— Думаєш, ти  краща за  інших дітей?  — запита-
ла вона якось Опру, побачивши дочку за книжкою. — 
Ти всього лиш книжковий хробак.

Дивною та «не такою» вважала Опру не тільки рід-
на матір, а й господиня будинку, в якому вони жили. 
Хоча тут уже справа була в расизмі: Опра видавалася 
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жінці «занадто чорною», надто в  порівнянні з  її  ма-
тір’ю та  молодшою сестрою, які мали шкіру світлі-
шого відтінку. Через це господиня не дозволяла Опрі 
спати в кімнаті, яку винаймала її мати, — натомість 
дівчинка мала спати в такій собі веранді, що прими-
кала до кімнати. І вибору в неї не було: врешті, куди 
подінеться шестирічне дівча від своєї сім’ї у велико-
му місті? 

Та й здавалося це цілком нормальним. Врешті упере-
джене ставлення до чорношкірих людей в Америці було 
в той час звичною річчю. Адже навіть деякі афроамери-
канці вважали, що престижно мати хоч трохи світліший 
відтінок шкіри, бо тоді стаєш ближчим до білих і діста-
єш можливість мати краще до себе ставлення. Чи при-
наймні почуваєшся «особливим» серед інших чорних 
в Америці і знову ж таки маєш більше привілеїв. Такі 
сумні реалії сегрегованого суспільства, тобто розділено-
го суспільства, де нормою є дискри мінація (обмеження 
та позбавлення прав людини), поділ за етнічною, націо-
нальною чи расовою ознакою. Так жила Америка в шіст-
десяті роки минулого століття. 

Століття рабовласництва, коли білі американці ви-
користовували чорних американців як  рабів на  сво-
їх плантаціях, не минулися безслідно. 1861–1865 ро-
ків у США відбулася Громадянська війна між Півднем 
і Північчю, в якій перемогу над південною Конфеде-
рацією здобула північна Федерація на  чолі з  одним 
із  найвидатніших американських президентів Ав-
раамом Лінкольном. 1865  року рабство в  Сполуче-
них Штатах нарешті було скасовано. Втім, проблема 

21



упередження до  чорношкірого населення США за-
лишалася в  тамтешньому суспільстві багато десят-
ків років. 

Розділяти громадян та  обмежувати права і  свобо-
ди чорношкірих у США було нормою. Так, чорношкірі 
жителі країни повині були їздити в окремих автобусах, 
вчитися в  окремих школах, подекуди  — жити в  окре-
мих районах. Велика їхня частина працювала на низь-
кооплачуваній роботі й жила у страшних злиднях. Се-
ред них були й Оприні мати та бабуся. Навіть сьогодні 
американське суспільство потерпає від расизму та дис-
кримінації проти чорношкірого населення. Упереджен-
ня в суспільстві — потужна річ, яку нелегко подолати, 
але намагатися це зробити неодмінно треба, бо тільки 
так стане можливим поступ на шляху до кращого життя 
та рівноправ’я. Так уважає і Опра. 

Проблема расизму в Америці завжди була на поряд-
ку денному Опри Вінфрі. У  майбутньому та  маленька 
дівчинка, якій власниця будинку не  дозволяла спати 
в кімнаті через її колір шкіри, зробить багато для того, 
щоб дискримінації в Америці було менше, а прав та сво-
бод чорношкірих додержували як належить. 

Але тоді, в далекі шістдесяті, все навколо неї промов-
ляло: бути чорною — це бути людиною другого сорту, 
і шестирічна дівчинка вірила в це, адже життя її мами 
й  бабусі, життя тих чорношкірих, які зустрічалися 
Опрі, життя, яке поставало в рекламі та на екрані теле-
візора, звідки на неї дивилися «ідеальні» білі дівчата, 
зовсім не схожі на «некрасиву» Опру, лише підтверджу-
вало те панівне гасло.
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У ті часи еталоном жіночої краси була американсь-
ка акторка Ширлі Темпл  — тендітна жінка з  малень-
ким носиком і порцеляновою шкірою. Чорношкіра ку-
черява Опра з  її  широко розміщеними карими очима 
й широким носом анітрохи не була на неї схожа. Про-
те, як і більшість дівчат, дуже хотіла бути схожою бодай 
чимось на неї і користувалася для цього тим, що було 
під рукою. Так маленька Опра намагалася «виправити» 
свій ніс, затискаючи його на ніч защіпкою. Це була бо-
люча процедура: щоб ніс не так болів, під защіпку вона 
підкладала трохи вати. Пересилюючи біль, дівчинка 
сподівалася, що воно того варте.

Комплекси щодо власної зовнішності, які Опра впер-
ше відчула ще  в  дитинстві, дошкулятимуть їй  бага-
то років. Але вони також стануть ще одним місточком 
до її глядачів у майбутньому, адже це дуже поширена 
річ серед людей будь- якого віку, статі й національності. 
Опра вчитиметься шукати красу в собі й допомагатиме 
іншим людям приймати себе такими, якими вони є.

Незважаючи на наявні в житті прояви расизму та не-
прийняття її інтересів і здібностей матір’ю, Опра зали-
шалася тією, хто знає, на що здатна і що здатна на біль-
ше, знає, що обдарована, а отже — таки особлива, дарма 
що Верніта Лі товкмачила їй протилежне. Опра вже тоді 
прагнула до знань та відкриттів. Тож навіть попри за-
уваження матері, не  звичної до  читання книжок, дів-
чинка, як і раніше, любила їх і читала стільки, скільки 
могла. Врешті така наполегливість не була марною. 

У Мілвокі Опра ходила в дитячий садок, що і мате-
рі полегшувало життя, бо та завжди мала де залишити 
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дитину, і самій Опрі — розраду — так задовольнялась 
її жадоба розширяти знання про світ. А позаяк жадо-
ба в ній поєднувалася вже з певним умінням, то одно-
го дня дівчинка вирішила  вчитися зі старшими діть-
ми. Вона готова до цього, і це буде для неї корисно.

«Шановна пані Ньюї, моє місце не тут, адже я вмію 
читати і знаю багато довгих слів, як-от «гіпопотам», — 
написала Опра в листі до своєї вчительки. І та погоди-
лася з  нею  — дівчинка справді знала і  вміла більше 
за своїх однолітків. Отак Опра вже на наступний день 
опинилася в школі — у першому класі.

Життя, здавалось, налагодилося. Поволі Опра при-
звичаїлась до нового дому, молодшої сестри, вічно за-
клопотаної матері та величезного міста. Школа ж окри-
ляла дівчинку, давала те, чого їй бракувало вдома: увагу 
до неї та її здібностей, похвалу, прийняття, якого Опра 
так жадала. Але одного дня дівча повернулося зі школи 
додому, де її чекала мати з новиною: її життя знову мало 
змінитися.

— Поїдеш до батька в Нешвілл, — зітхнула Верні-
та Лі й обійняла спантеличену доньку. — Там тобі буде 
доб ре. Краще ніж тут.

Не просто було Опрі повірити в це одразу. Можливо, 
і правду казала мати, але дівчинка навіть ніколи не ба-
чила свого батька й зовсім не знала його! А це раптом 
він мав приїхати, щоб забрати її до себе в  інше місто, 
де проживав з дружиною. Знову звикати до нового ото-
чення, будинку, нової школи, звикати до батька й ма-
чухи. Втім, її життя й без того схоже на перекотиполе: 
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від мами до бабусі, потім — знову до мами, і нарешті — 
до батька, якого лише тепер вона вперше побачить.

І цього разу ніхто маленьку Опру не питав. Верніта 
Лі ледве виживала: піклування про двох дочок, постійне 
прибирання домівок заможних містян і невідчепна дум-
ка про те, як прогодувати їх трьох і заплатити за жит-
ло власниці будинку. На одиноку молоду матір це ляга-
ло нестерпним тягарем.

Отож зовсім скоро восьмирічна Опра знову сиділа 
зі складеними речами й чекала, коли її заберуть у новий 
дім. Як там буде? Чи їй сподобається? Чи сподобаєть-
ся в новій школі? Чи матиме вона свою кімнату? Неза-
баром все з’ясується, але тоді, чекаючи в кімнатці з ма-
мою та Патрицією, Опра могла лише гадати про це.

От-от мав з’явитися батько. Дівчинка дуже хви-
лювалась.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Як, на твою думку, почувалась Опра, коли мати казала 

їй, що вона не особлива?

2. Як гадаєш, чи складно було Опрі написати листа своїй 
вчительці? Чому? 

3. Що, по- твоєму, відчувала Опра, коли їй не дозволили 
спати в кімнаті через її зовнішність? 

4. Що б ти сказав/ла Опрі, якби був/ла поруч, коли 
вона намагалася зробити собі ніс, як у Ширлі Темпл, 
за допомогою защіпки?
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РОЗДІЛ 3
«Знову ця проповідниця»



Самооцінка виникає 
зі здатності визначати світ 
своїми власними поняттями 
та відмови підкорятися 
судженням інших.

Опра Вінфрі

У новому домі Опрі виділили особисту кімнату. 
Це  неабияк здивувало дівчинку, яка раніше 
не сміла і мріяти про звичні для дітей середньо-
статистичної американської сім’ї з телевізійних 

шоу атрибути життя: будинок, власну кімнату, друзів, 
походи в кіно та кафе; ніяких переживань, чи буде хоч 
щось на вечерю, і де спати — у кімнаті з мамою чи май-
же надворі. Новий Оприн дім відрізнявся від матери-
ного та бабусиного: рівні цегляні стіни, білі ставні, до-
глянутий газон. Тож не  дивно, що  прибувши до  свого 
третього дому в житті, знов у новому, і також третьому, 
штаті — Теннессі, дівчинка була в захваті.

До всього тепер Опра мала жити в  сім’ї, про яку 
завжди мріяла, — насамперед з батьком. Батько Опри, 
Вернон Вінфрі, був чоловік роботящий. Коли дочка пе-
реїхала до нього, він працював на двох роботах — при-
биральником в  університеті й  мийником у  місцевій 
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лікарні. Пізніше він зможе відкрити власну перукарню, 
але на початку шістдесятих років, коли до нього переї-
хала Опра, пан Вінфрі лише починав топтати підприєм-
ницьку стежку. А ще він мав дружину — жінку на ім’я 
Зелма, яка стала Опрі мачухою. 

Певне, новий дім трохи таки скидався Опрі на житло 
її бабусі Гетті Мей та нагадував про роки, що вона прове-
ла там, — все- таки у хай і бідного, але будиночка бабусі 
в Міссісіпі та батькового будинку в Нешвіллі було більше 
спільного, ніж в останнього з кімнаткою в тісній кварти-
рі в гамірному Мілвокі. Втім, очевидною була й різниця, 
вже хоч би тому, що у вітальні нової оселі стояв телеві-
зор! — нечувана річ у фермерському будинку Гетті Мей. 
Та справжньою перевагою нових змін в Оприному жит-
ті було те, як нові члени її родини її сприймали: і батько, 
і мачуха були впевнені, що ця дівчинка особлива й бага-
то чого досягне. І в цьому вчувалася спорідненість із жит-
тям у  бабусі. Сувора вдача Вернона Вінфрі й  особливо 
Зелми лише сприяли Оприному розвиткові. Відчуваючи 
щиру приязнь до падчерки, Зелма взяла на себе більшу 
частину її виховання. Опра була єдина дитина в батько-
вому домі не випадково — мачуха не могла мати власних 
дітей, тож Опра відразу стала їй рідною.

Суворість Зелми та  її  відданість інтересам дівчин-
ки зробили великий вплив на Опру. Життя в новій сім’ї 
скидалося дещо на військове навчання, та водночас воно 
допомогло дівчинці повернути віру в те, що її інтереси, 
книжки й навчання важливі. Опра переїхала до батька 
влітку, тож літні канікули в новому домі не минули для 
неї марно.
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— Важливо бути добре готовою до школи восени, — 
сказала одного дня Зелма, і  вони почали готуватися 
до занять разом.

Невдовзі мачуха виявила, що хоч Опра й читала доб-
ре, подужавши за короткий час багацько книжок, гар-
но говорила й могла завчити цілі уривки з прочитаного 
(церковні проповіді з Гетті Мей у Міссісіпі не минулися 
дарма), в її освіті були й певні прогалини. Дівчинка тро-
хи відставала в математиці — принаймні так вирішила 
мачуха, тож з особливою наполегливістю вони взялися 
за математичні задачки. 

— Скільки буде шість на чотири?
— Двадцять чотири.
— Правильно! А вісім на сім?
— П’ятдесят сім?
— Ні, Опро, п’ятдесят шість… Давай ще.
Такі розмови часто лунали того літа в домі Вернона 

Вінфрі, аж поки Опра не опанувала ґрунтовно таблицю 
множення.

А ще того літа здійснилась нарешті заповітна мрія 
Опри.

— Збираймося, сьогодні йдемо в  одне особливе міс-
це, — сказала одного ранку Зелма, хитро їй підморгнувши. 

Опра не забарилася, і вже невдовзі вони вдвох стоя-
ли біля дверей, що відкривали стежки в будь- який світ, 
до будь- якого знання, а ще — обіцяли пригоди й захопливі 
відкриття. Зелма привела Опру у святую святих — бібліо-
теку. В Опри з’явився бібліотечний квиток, і все літо вона 
брала нові книжки й занурювалася в них з головою. На-
решті! Нарешті хтось розумів, як важливо їй було читати!

31



Того літа в Опри навіть з’явились улюблені книжки — 
книжкова серія про дівчинку на ім’я Кеті Джон, яку в 60-ті 
роки минулого століття написала американська письмен-
ниця Мері Калгун. У книжках цих ішлося про життя зви-
чайної дівчинки на Півдні Америки, її батьків, друзів, опи-
сувалися щоденні пригоди. Мабуть, у Кеті Джон маленька 
Опра бачила нову себе — таку саму дівчинку, яка живе 
в гарному будинку на Півдні разом з батьками, попереду 
в неї все літо, а далі — школа, нові друзі, звичайне життя. 
Було лиш одне «але», що розділяло Опру та Кеті, — Кеті 
була біла дівчинка, як і більшість популярних героїв часів 
Оприного дитинства. Хоч би там як, але інший колір шкі-
ри мав значення: він означав інші обставини, інше став-
лення, іншу історію. Врешті навряд чи Кеті мала б спати 
окремо від матері тільки тому, що мала якийсь «не такий» 
вигляд в очах сторонньої жінки. 

Так минуло літо, і прийшла осінь, а з осінню настав 
новий шкільний рік. Знову нові вчителі, нові одноклас-
ники, і, як і в попередній рік, — стрибок через клас. Так 
у  місцевій школі восьмирічна Опра почала навчання 
одразу в четвертому класі. І в перший же день навчання 
Опра була в захваті:

— Тату, тату! — гукала вона, прибігши додому після 
школи. — У мене найкраща вчителька в світі!

Та й справді, Опра не лише любила вчитись, а й саму 
вчительку. Набагато пізніше, уже дорослою, Опра діз-
нається, що  ця  приязнь була взаємна: місіс Данкан, 
та сама вчителька з четвертого класу в Нешвіллі, завітає 
на одне з шоу колишньої учениці й розкаже всій Амери-
ці, що Опра була її улюблениця. Вони міцно обіймуться, 
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Опра розплачеться від розчулення, і це побачать мільйо-
ни глядачів. Але 1962 року про таку зустріч ніхто й по-
думати не міг, а Мері Данкан, звісно, не могла сказати 
про свою прихильність дівчинці прямо, адже, як відо-
мо, не гоже вчителям виділяти улюбленців. Утім, при-
хильність місіс Данкан була очевидна й тоді: вчителька 
всіляко допомагала талановитій учениці, і цим зміни-
ла її життя. Місіс Данкан дала Опрі усвідомити важли-
ву річ: не варто боятися бути розумною.

— Порадити тобі книжку?  — питала вона в  Опри, 
і та завжди погоджувалась.

— Допоможеш мені перевірити зошити? — запиту-
вала місіс Данкан іншого разу, і вони сідали з Опрою 
вдвох за перевірку та виставлення оцінок.

— Хочеш залишимось після уроків і поговоримо про 
це ще? — пропонувала вона, коли в Опри лишалися за-
питання після занять.

— Так, так, так! — відповідала на все Опра. 
Місіс Данкан швидко стала особливою людиною 

в житті дівчинки. Вчителька надихала Опру ненастан-
но, тож не дивно, що одного дня вдома Опра виголосила: 

— Я  теж хочу бути вчителькою! Як  місіс Данкан! 
Я  стану найкращою вчителькою, яка будь- коли існу-
вала, і навіть виграю нагороду як найкраща вчителька 
четвертих класів! Ось!

У певному розумінні Опра справді стала вчитель-
кою — адже так само, як і місіс Данкан, взяла на себе 
місію, говорячи з людьми, допомагати їм.

І почала це робити вона вже у школі — у той самий 
рік. Найперше дівчинка знову повернулася до публічних 
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виступів. Уже призабута ейфорія, яку Опра відчувала, 
виступаючи в церкві, куди ходила разом з бабусею, зно-
ву стала частиною життя майбутнього голосу Америки. 
У Нешвіллі Опра навідувалася до церков афроамерикан-
ців, до жіночих груп і навіть на бенкети — всюди були 
раді обдарованій маленькій міс Вінфрі. Слава про вось-
мирічну «речницю- чемпіонку» ширилась по Нешвіллу 
швидко — і невдовзі появі Опри раділи всі, хто потребу-
вав того, щоб хтось про щось сказав на їхній події. 

«Я  можу зробити майже будь-що,  — зрозуміла 
Опра. — Можу бути ким завгодно. Я всемогутня!»

Та якщо дорослим талановита й  кмітлива дівчин-
ка подобалася, з однолітками в Опри справи були кеп-
ські. «Опра, яка завжди все знає; Опра, яка така талано-
вита й особлива, Опра улюблениця вчителів» — не мала 
шансів серед однокласників: іншим дітям у школі роль 
улюблениці дорослих далеко не так подобалась, як са-
мій Опрі. 

— Вискочень!  — казали вони позаочі, а  іноді  — 
і в живі очі.

Опру це  не  надто хвилювало. А  як  часом і  зачіпа-
ло, вона не показувала цього іншим — уже тоді, буду-
чи школяркою, Опра Вінфрі мала внутрішній стрижень 
та відчуття власної особистості. Вона знала, на що здат-
на. І знову ж таки, щиро вважала себе всемогутньою — 
принаймні до  тієї міри, до  якої могла такою бути ма-
ленька дівчинка в Нешвіллі 60-х. 

До того ж Опра знала, що робить і навіщо: вона ві-
рила у свою місію — допомагати іншим. Так, коли цер-
ква збирала кошти для бідних дітей з Коста- Рики, Опра 
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вирішила не просто приєднатися до зборів, а й очолити 
їх. Вона влаштувала власну кампанію зі збору коштів — 
усе заради встановлення справедливості. Усі заслуго-
вують на дах над головою, безпеку й гарячий обід, — 
не має значення, звідки ти, — так вважала дівчинка.

Золоте правило моралі «Стався до людей так, як хо-
чеш, щоб вони ставилися до тебе» стало того року Оп-
риним девізом, чим і залишається для неї досьогодні. 
Тоді ж цим гаслом були списані всі зошити й підручни-
ки Опри — воно зробилося для неї своєрідною мантрою. 

Сама ж  дівчинка жертвувала власними коштами, 
що  їх  батько й  Зелма давали Опрі на  шкільний обід. 
Врешті, вдома на неї так і так щодня чекала смачна ве-
черя. Переконливість Оприного слова навіть трохи роз-
топила кригу у  ставленні до  неї однолітків: дівчинці 
вдалося переконати деяких дітей зі школи теж приєдна-
тися до влаштованої кампанії. 

«Мабуть, я повинна стати місіонеркою», — думала 
Опра, плануючи своє майбутнє.

Багато однокласників були з  нею в  цьому згодні. 
«Знову ця проповідниця», — казали вони, закотивши 
очі, як тільки бачили, що до них наближається непога-
мовна дівчинка. 

Після цього може здатися, що маленька Опра була, 
немов те янголятко, — майже свята. Однак вона була 
дитиною — такою, як і всі інші. І про свій девіз «Стався 
до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе» ча-
сом забувала й Опра. Коли якась дівчина у школі поча-
ла дуже дратувати її своєю неприязню, Опра стала роз-
пускати про неї чутки. 
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— Опро, але ж  так негарно робити!  — докорила 
їй шкільна приятелька.

— А мені все одно, — відповіла Опра. — Вона мені 
все одно не подобається.

Такою була маленька Опра. Могло здатися, що та дів-
чинка, яка жила в тісній орендованій кімнаті в Мілвокі 
разом з матір’ю та сестрою, у Нешвіллі зникла безслід-
но. Тут Опру часто хвалили, вона мала безроздільну ува-
гу вдома, а в школі була улюблениця вчителів. Усе йшло 
добре. Втім, Опра з Мілвокі досі жила в Опрі з Нешві-
лла. Зокрема нікуди не  поділися Оприні комплекси 
щодо своєї зовнішності. 

У Нешвіллі ніхто не змушував її спати окремо через 
колір шкіри та риси обличчя. Навпаки, тут вона мала 
власну кімнату й люблячих людей поряд. Утім, загаль-
ноусталений еталон образу красивої дівчинки в Сполу-
чених Штатах тих часів не міг не впливати на те, якою 
Опра бачила себе,  — негарною. Лихий досвід із  влас-
ницею будинку, яка не злюбила дівчинку за її зовніш-
ність, та експеримент із защіпками на носі не лишили 
Опрі шансу прийняти своє тіло таким, яким воно є від 
природи. 

Однак мине декілька років, і якась випадкова жінка, 
угледівши її в церкві, не втримається від компліменту 
Опрі. «Яка ти красива! У тебе такі гарні повні губи!» — 
скаже вона, і Опра вухам своїм не повірить. Дівчинка 
прибіжить додому й почне роздивлятися себе у дзерка-
лі. Отоді Опра й збагне — жінка з церкви, а це, як потім 
виявилося, була Тіш Гукер, дружина кандидата в губер-
натори штату Теннессі, таки правду казала.
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Але то буде потім, а поки що минав перший рік на но-
вому місці. Тато й мама Опри домовилися, що літо дочка 
проведе в Мілвокі. 

За рік Верніта Лі змогла назбирати грошей, і тепер 
з молодшою дочкою проживала у трикімнатній кварти-
рі, а ще вона була вагітна третьою дитиною — майбут-
нім братом Опри, якого назвуть Джеффрі. 

Звичайно, Опра скучила за мамою й сестрою, та з на-
ближенням осені не могла дочекатися, коли повернеться 
в Нешвілл, у свою кімнату, що вже стала рідною, школу, 
до занять із Зелмою. Але мати вирішила інакше, несподі-
вано заявивши, що Опра залишиться в неї. Вернон Вінф-
рі нічого не  міг вдіяти, адже ніяких юридичних прав 
на те, щоб забрати дівчинку, в нього не було. Неповноліт-
ня ж Опра не мала права голосу, тож не могла самостійно 
обирати з ким жити. Укотре все розв’язалося без її участі. 

І знову Опрі довелося попрощатися з таким потріб-
ним визнанням і підтримкою її як особистості. До всьо-
го тепер вона мала глядіти і сестричку, і братика. Знову 
мати затримувалась на роботі. І знову все йшло не так, 
як воліла б Опра. Саме там і тоді дев’ятирічна Опра пе-
режила те, що розділило її життя на «до» і «після»: на-
сильство з боку дев’ятнадцятирічного кузена. Він пере-
конав Опру нікому нічого не розповідати — і пригостив 
її морозивом, так ніби нічого й не було. Великий тягар 
секрету й болюча травма лягли на плечі ще зовсім ма-
ленької дів чинки і не відпускали її багато років. 

Але життя тривало. І  попереду на  Опру чекатиме 
ще багато подій — хороших і не дуже, які врешті приве-
дуть її туди, де вона є тепер. 
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 
1. Як могла, на твою думку, почуватись Опра, коли по неї 

приїхав батько?

2. Як змінилося її ставлення до нього за рік? 
Як змінилась сама Опра?

3. Як гадаєш, чому Опра обрала слова «Стався до людей 
так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе» своїм 
девізом?

4. Чому однокласники недолюблювали Опру?

5. Що, по- твоєму, відчула Опра, дізнавшись про 
те, що знову має жити з мамою?
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РОЗДІЛ 4
Паливода



Будьте вдячні за те, що у вас 
є, врешті ви матимете більше. 
Якщо ж ви зосередитесь 
на тому, чого у вас немає, вам 
ніколи нічого не вистачатиме.

Опра Вінфрі

Мабуть, саме тоді й скінчилося Оприне ди-
тинство. З  дев’ятирічного віку дівчинці 
довелося вести немовби два життя. Одне — 
вдома, де Опра не почувалася щасливою, 

як і не могла почуватися в безпеці після того, що ста-
лося і ставалося далі. Друге — у школі, де дівчинка 
знову дивувала вчителів та  однолітків своїми здіб-
ностями в навчанні та була особливою, цікавою, осе-
реддям уваги — такої, на яку вона давала згоду.

Тоді Опра ходила до  звичайної школи далеко 
не  найкращого району, школи, яку відвідували пе-
реважно діти з меншин, у коридорах якої повсякчас 
зчинялися бійки і  учнівська успішність в  якій була 
низь ка. Не зважаючи на це, Опра трималась обрано-
го курсу: у будь- яку вільну мить читала, навіть якщо 
умови були далекі від сприятливих, справно викону-
вала домашні завдання. І її знову помітили вчителі, 
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не  давши Оприним талантам загубитися. Саме вчи-
тель — чоловік на ім’я Джин Абрамс — допоміг дів-
чинці знову повернути життя на краще та здобувати 
таку освіту, яка була варта її здібностей. Він зрозумів, 
що дівчинка прагне більшого й посприяв її переведен-
ню до іншої школи, де вчитися можна було не «попри 
все», а «завдяки всьому».

Але перш ніж розповідати про те нове місце, де зов-
сім скоро опиниться Опра, варто трохи затриматися 
в коридорах школи, до якої вона ходила попервах піс-
ля повернення в Мілвокі.

Расизм стосовно чорношкірих жителів Америки 
докорінно розділяв суспільство. Чорні громадяни дов-
гий час повинні були вести своє життя максимально 
окремо від білих. Звідси і окремі автобуси і паралель-
ні школи — аби діти білих американців не «змішува-
лися» з дітьми чорних. Школи для білих завжди були 
розміщені у кращих районах, краще обладнані, мали 
більше вчителів, які могли приділити більше уваги 
кожному учневі. Нерівність у  здобутті освіти серед 
американців посилювала розлом між чорними та бі-
лими. Тож не дивно, що 1960-ми роками у США гуч-
ніше стали чутися голоси афроамериканців, які вирі-
шили, що годі з них цієї нерівності. Вони були готові 
до змін і зміни ті виборювали самі.

Опра зростала саме в той час, коли картина сегрего-
ваного світу у США вкрилася тріщинами й захиталася. 
Нарешті в Америці голосно заговорили про рівні гро-
мадянські права. Рух, що його очолив американський 
правозахисник Мартін Лютер Кінг, поклав початок 
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важливим змінам. Мрія Мартіна Лютера Кінга про рів-
ність усіх людей, яку він повідав світові 1963 року в сво-
їй відомій промові «Я маю мрію», почне крок за кро-
ком втілюватись у життя уже зовсім скоро. Для Опри, 
як і для тисяч інших афроамериканців, цей поворотний 
момент в американській історії стане доленосним.

Так 1964 року в Сполучених Штатах було ухвале-
но Закон про громадянські права, яким заборонялась 
дискримінація за ознакою раси, а пізніше, 1965-го, — 
Закон про виборчі права, який забороняв расо-
ву дискримінацію під час голосування. Як  це  впли-
нуло на  життя Опри Вінфрі в  Мілвокі? Окрім того, 
що це дасть їй багато шансів у майбутньому, 1968 року 
завдяки цим законам Опра дістала можливість мати 
кращу освіту. 

«Міс Опро Вінфрі! Раді повідомити вас, що ви одер-
жуватимете стипендію для навчання у старшій школі 
Ніколет», — прочитала Опра в листі, який здавався 
квитком в інше, краще, майбутнє. 

Стипендію міс Опра Вінфрі одержала завдяки фе-
деральній освітній програмі, яка давала обдарованим 
учням з менш забезпечених сімей можливість навча-
тися у кращих школах. Ця програма була наслідком 
і  перемогою руху за  громадянські права в  Америці, 
адже завдяки їй шанс на краще майбутнє дістали діти 
по всіх Сполучених Штатах. 

Раніше Опра й  мріяти не  могла, що  потрапить 
до такої школи. Престижний район, діти з забезпече-
них сімей, увага учнів, зосереджена на навчанні… Усе 
це було вдивовижу для дівчинки з бідного кварталу, 
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чия матір прибирала в чужих будинках. Ішов 1968-й 
рік. Опрі було чотирнадцять, коли вона почала ходи-
ти до старшої школи «Ніколет». Втім, «ходила» Опра 
до школи не в прямому розумінні. Те, що старша шко-
ла «Ніколет» розташовувалася в заможному районі, 
для Опри означало лише те, що вона була далеко. Щоб 
добратися до  школи, вона щоранку мала їхати туди 
на автобусах аж з трьома пересадками.

Нова школа для Опри була незвична не менш, ніж 
сама Опра вдивовижу учням та вчителям школи. 

Єдина чорна учениця на всю школу. І, мабуть, єди-
на, хто діставався до  школи на  автобусі, а  точніше, 
на цілих трьох. І це на додачу до того, що Опра була но-
венька — а бути новеньким у школі часто несолодко, 
особливо в перші дні, коли ні з ким не знайома й нічого 
не знаєш про те, як усе заведено, кого як звуть і де який 
клас міститься. Що й казати, Опра Вінфрі дуже хвилю-
валась, як її сприймуть на новому місці. Мабуть, вона 
розуміла, що ця школа — це її шанс на краще життя, 
а отже, його не можна зіпсувати. Це не додавало спо-
кою дівчинці. Хоча Опра майже завжди була найкраща 
учениця в класі, тут усе могло змінитись, тому братись 
Опрі до навчання треба було завзятіше. 

Утім, Оприні побоювання розвіялися  доволі  швидко.
— Привіт! Ти — Опра? Таке дивне й красиве ім’я!
Оприні однолітки в  новій школі, як  виявило-

ся, були настроєні дружно. Для когось із  них мати 
чорну дівчину за  подругу було чимось крутим, та-
ким, що  ним можна похизуватися перед іншими. 
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Та й справді, не так багато білих дітей з вищого серед-
нього класу взагалі знали когось із чорним кольором 
шкіри — такими були наслідки сегрегації, яка існува-
ла в Америці десятиліттями. Люди жили немов у па-
ралельних світах, майже не перетинаючись.

Нові друзі обідали з  Опрою в  кафетерії, робили 
разом з  нею домашні завдання, запрошували Опру 
до себе в гості. Їм справді подобалась Опра, але, пев-
не, вони й  подумати не  могли, що,  наприклад, тор-
катись з цікавості її волосся, не питаючи дозволу, — 
це прояв грубості. Або що як хтось має чорний колір 
шкіри, то це не означає автоматично, що він знайомий 
з усіма іншими чорношкірими.

— Опро, ти  не  знайома часом з  нашою покоїв-
кою? — запросто міг запитати дівчину хтось із нових 
знайомих, покликавши до кімнати жінку, що працю-
вала в  будинку. Тоді до  кімнати заходила покоївка, 
і вони з Опрою просто дивились одна на одну.

— Ні, не знайома, — відповідала Опра. — Це так 
не працює.

Хоча не без того, що, їдучи трьома ранковими автобу-
сами від свого дому до школи, в котромусь із них Опра 
могла перетнутися з якоюсь із тих покоївок — врешті, 
у таку ранню годину вони теж добиралися до роботи тим 
самим маршрутом, що й Опра до школи. І мама її приби-
рала в подібних будинках. Ану ж як одного разу на по-
клик котроїсь із однокласниць до кімнати увійшла б вона, 
і їх з Опрою запитали б, чи вони часом не знайомі?

Уперше в житті Опра бачила зблизька, як люди жи-
вуть зовсім інакше, ніж вона звикла бачити. Гроші, 
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хороші автомобілі, великі будинки, покоївки, гарний 
одяг і  кишені, завжди повні батьківських видатків 
на кіно, шопінг та походи в кафе.

Усе це  було близько, але в  той самий час дуже 
далеко. 

Опра знову жила неначе двома паралельними 
життями: вдома — бідність, проблеми й навіть на-
сильство; у школі — забезпечені друзі, напружене 
навчання, нова зірковість. Життя у  двох реально-
стях давалося Опрі непросто, тож у якийсь момент 
воно просто стало виходити з-під контрою. Усе 
змішалося. 

«Я теж так хочу, — думала Опра, повертаючись від 
друзів додому, куди її мати, зморена денною роботою, 
приїжджала пізно ввечері. — Я теж хочу, щоб мама 
зустрічала мене зі  свіжим печивом зі  школи. Щоб 
вона питала мене, як справи. Щоб завжди були гро-
ші. Щоб усе було добре. Чому це не так? Чому мама 
не може мені цього дати?»

А Верніта Лі старалась, як могла. Зрештою, сама 
Опра була сита й одягнена. Згодом вона це теж зро-
зуміє, однак для чотирнадцятирічної підлітки це було 
не таке очевидне. Особливо коли очі засліплював по-
всякденний контраст між багатством та  бідністю. 
Опра зірвалася.

Вона злилася на матір, коли та не купляла їй но-
вого одягу. Злилася, що мати не могла дати їй того, 
що  давали інші батьки Оприним друзям,  — грошей 
на кіно, кафе, шопінг. Гроші, гроші, гроші. Коли Опрі 
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вже дуже кортіло тих грошей, вона крала їх  просто 
з материного гаманця. 

Одного разу сталась історія, яку Опра запам’я-
тає на все життя. Опра мала поганий зір, і їй потрібні 
були нові окуляри. З усіх окулярів Верніта Лі вибрала 
для доньки з найдешевшою оправою — такі, що вмі-
щалися в її бюджет. До всього вибрані окуляри мали 
одну особливість — форму метелика. Для чотирнад-
цятирічної дівчини це була катастрофа.

— Опро, ти  добре знаєш, що  на  інші окуляри 
я не маю грошей, — відмовила Верніта Лі, помітивши 
Оприн вираз обличчя.

Урешті дівчина таки спробувала носити ті  оку-
ляри, але це ніяк не вплинуло на Оприне ставлення 
до їхньої форми.

— Мамо, нам треба поговорити про це. У цих оку-
лярах я така некрасива!

— Дурниці. Інших ми собі дозволити не можемо.
Тоді Опра вирішила вдатися до  хитрощів. Вона 

розчавила окуляри- метелики ногою, зробила безлад 
у квартирі й викликала поліцію.

— Нас пограбовано!  — заявила вона під час 
виклику.

Мабуть, їй  здалося, що  цього спектаклю замало, 
бо по приїзді поліція знайшла Опру долі — та нібито 
була непритомна. 

Звісно, поліціянти їй не повірили, але про всяк ви-
падок доправили Опру в лікарню. Звідти вже зателе-
фонували її матері, яку повідомили: 
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— Ваша дочка в  лікарні, каже, що  було пограбу-
вання. З квартири нічого не зникло. Злодії лише зла-
мали окуляри. А  у  вашої дівчинки, так вона каже, 
амнезія. 

Оприн план був бездоганний — справді, що могло 
піти не так?

Верніта Лі була така люта, як ніколи. Але нові оку-
ляри доньці таки купила. Гарніші.

Втім, самими грошима й  жадобою кращих речей 
Опра не  обмежувалась. Вона до  пізньої ночі зали-
шалася з хлопцями і вже й забула хвилюватися про 
можливі наслідки. Інколи не ночувала вдома. Навіть 
тікала звідти, на ходу вигадуючи для жалісливих не-
знайомців історії про жорстоких батьків, аби отрима-
ти від них гроші. 

Опра стала паливодою.
Якийсь час Верніта Лі намагалася дати цьому раду 

сама, але після того як Опра не з’являлася вдома де-
кілька днів, терпець матері урвався.

— Так більше не  може бути! Тобі потрібна міцна 
рука, дисципліна й контроль! — дорікала вона, а Опра 
слухала її  і думала: «Я ж розумна дівчина. Як я ді-
йшла до такого?»

— Я телефоную твоєму батькові, — врешті заяви-
ла Верніта Лі. 

Якби Верніта Лі  знала більше про таємне доччи-
не життя, вона б  напевне зробила це  раніше. Коли 
батько приїхав забрати дівчину назад у  тихе життя 
в Нешвіллі, Опра поїхала з ним, не розповівши ніко-
му головного свого секрету, у  дійсність якого довго 
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не могла повірити. У батьків дім чотирнадцятирічна 
Опра поверталась вагітна.

У Нешвіллі дівчині вдавалося ще якийсь час прихо-
вувати свій стан. Вона носила вільний одяг, і ніхто — 
ні батько, ані Зелма не підозрювали про те, що Опра 
вагітна аж до того дня, коли в неї почалися передчасні 
пологи. Хлопчик, якого народила Опра, сама ще зов-
сім дитина, не зміг прожити довше двох тижнів. Ці по-
дії шокували Опру. Вона не говорила про них багато 
років, тримаючи цю частину свого життя в секреті. 

Але життя тривало далі. Як воно тривало завжди.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Як вважаєш, чому боротьба за рівні права є така 

важлива для кожного?

2. Чи хвилювалася Опра, опинившись у новій школі? 
Якщо так, то чому?

3. Чому Опра зчинила ґвалт через окуляри? 
Як би повівся/повелася ти в такій ситуації? 

4. Як гадаєш, чому Опра не розповіла нікому про свою 
вагітність?
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РОЗДІЛ 5
Кличте мене Гейл



Вся суть життя в тому, щоб 
вирости в цілісну людину, таку, 
якою ви й маєте бути.

Опра Вінфрі

Кажуть, що хоч би куди ти їхав, від себе не вте-
чеш і  розбиратися зі  своїми проблемами все 
одно доведеться, хоч би де ти був. У Нешвілл 
Опра повернулася вже не тією дівчинкою, яка 

поїхала з нього п’ять років тому, і стати колишньою 
вона вже не могла. Це була нова Опра — пропаща дів-
чина, яка загубила колись чіткі орієнтири. У Міл вокі 
вона не просто втратила контроль над своїм життям, 
вона втратила зв’язок із  собою, і  наслідки того бу-
ремного періоду Опра нестиме у  своїй душі ще  бага-
то років. 

Проте вона поверталась до батька й Зелми, а поза-
як близьке оточення формує людину, і особливо воно 
важливе у  підлітковому віці, то  без перебільшення 
ця подія зберегла дівчині життя. Про це, ставши до-
рослою жінкою, Опра сама казала неодноразово. 

Справді, Вернон та Зелма допомогли Опрі пережи-
ти те, що з нею трапилося. Народження і втрата дитини 
змінили її: у батьковому домі Опра зрозуміла, що життя, 
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яке вона вела у Мілвокі мало змінитися. Вона поверта-
лася до самої себе повільно, маленькими кроками. 

— Цього разу я все зроблю правильно, — сказала 
вона собі.

Спершу Опра відмовилася від макіяжу та  обтис-
лих нарядів, змінивши їх на одяг скромніший. Потім 
почала просто зачісувати волосся назад і  фіксувати 
їх обручем. 

— Кличте мене Гейл,  — повідомила Опра всіх 
у  старшій школі, розпочавши новий навчальний рік 
у вересні 1968 року, мабуть, вирішивши, що нова сто-
рінка її життя вимагала й нового імені. Гейл — дру-
ге Оприне ім’я від народження (Опра Гейл Вінфрі). 
Раніше так її ніхто не звав, тепер же друзі та знайомі 
в Нешвіллі знали її лише як Гейл.

Нова школа відрізнялася від старшої школи «Ні-
колет» у  Мілвокі вже принаймні тим, що  тут Опра 
(чи то пак Гейл) не була атракціоном для всіх цікавих 
через свій колір шкіри,  — у  Східній старшій  школі 
Нешвілла разом з  нею навчалася ціла когорта афро-
американців,  і дівчина стала однією з її представниць. 
Проте популярною, причому серед усіх учнів. 

Втім, на  новому місці не  все йшло гладко. Пер-
ші оцінки, що  їх  Опра приносила додому, були пе-
реважно нижчі за  середні  — цебто далекі від того, 
на що дів чина була здатна раніше. На щастя, Оприн 
батько ще  добре пам’ятав ту  обдаровану й  старанну 
дівчинку, якою вона була якихось п’ять років тому, 
і  не  збирався пускати ситуацію з  доччиним навчан-
ням на самоплив.
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— Якби й  раніше ти  одержувала самі трій-
ки, я  б  не  сподівався від тебе нічого більшого. Але 
ти ж не така. Тому в цьому домі трійки не пройдуть, — 
сказав їй батько, і Зелма, яка колись опікувалась Оп-
риною успішністю, його підтримала. 

Існує багато мов любові. Для Вернона Вінфрі мо-
вою любові до його дочки Опри була дисципліна. Тож 
за  новими правилами, встановленими в  його домі, 
Опра мала добре вчитися, і  крапка. Батько вважав, 
що  вона повинна повернутися до  самої себе та  свого 
світлого майбутнього. Заробити на нього власними си-
лами та знаннями. До того ж віддатися навчанню озна-
чало б відволіктися від усього пережитого. Врешті, не-
зважаючи ні на що, попереду в Опри було ціле життя. 
А для чорної дівчинки з незаможної родини навчання 
була річ надзвичайно важлива, аби життя це вдалося 
бодай на половину таким добрим, яким було воно в ді-
тей з привілейованих верств суспільства. 

— Почнімо з книжок, — оголосила Зелма, вручив-
ши Опрі квиток у бібліотеку та простий шкільний зо-
шит. — Раніше ти так багато читала! Час повернутися 
до колишньої звички. А щоб це давало ще більше кори-
сті, — кивнула вона на зошит, — вестимеш читацький 
щоденник. 

Опра не сперечалася. У той час вона відкрила для 
себе книжки, які неабияк вплинули на  неї, ставши 
улюбленими на  довгі роки. Серед них і  роман Бетті 
Сміт «Дерево росте в Брукліні», головна героїня яко-
го мала складні сімейні обставини. Як пізніше згаду-
ватиме Опра, героїня дуже нагадувала Опрі її  саму; 
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схожим було і їхнє життя. Або книжка Маї Енджелоу 
«Я знаю, чому птаха в клітці співає». Мая Енджелоу — 
американська письменниця та  поетеса, яка борола-
ся за рівні права для всіх: жінок, чорношкірих, інших 
меншин… Вона була голосом чорних американців і жі-
нок, а її твори показували чорну культуру без страху, 
такою, яка вона є. Це дало багатьом чорним американ-
цям шанс чи не вперше відчути себе поміченими. Так 
було й з Опрою. Автобіографічний роман письменни-
ці допоміг їй відчути себе менш самотньою. І не лише 
через спільну культуру з Енджелоу, а й тому, що оби-
дві вони переживали насильство. Це було нове відчут-
тя для Опри. Відчуття того, що в світі був ще хтось, хто 
справді її розумів.

Отак крок за  кроком Опра поверталася на  той 
шлях, на  який ступила ще  дитиною та  який обіцяв 
дати їй свободу в застосуванні своїх талантів. Вона по-
вернулася до публічних виступів. Виголошувала про-
мови в церкві та на заходах. Поновила благодійницьку 
діяльність. 

Коли їй було шістнадцять, ораторський талант дів-
чини помітив пастор з Лос- Анджелеса. Він запросив 
її виступити в церкві, запропонувавши оплату п’ятсот 
доларів — чималі гроші на той час, особливо для шіст-
надцятирічної підлітки. Подорож до Лос- Анджелеса, 
де Опра вперше побачила голлівудське життя, сильно 
надихнула її.

— Одного дня я теж стану зіркою, — сказала вона 
батькові після повернення. Той погодивсь. Але навіть 
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у найсміливіших мріях не міг уявити, якого масштабу 
зіркою Опра буде. Її ім’я знатимуть усюди в світі. 

Цього разу в  Нешвіллі Опра була популярна 
не лише серед дорослих, які високо оцінювали її та-
ланти, а й серед однолітків. У школі вона була зіркою: 
мала багато друзів і навіть балотувалась у президенти 
школи. І виграла! А у випускному класі Опра офіційно 
дістала титул найпопулярнішої дівчини школи. І ти-
тул цей був далеко не безпідставний. Так, наприклад, 
свій сімнадцятий день народження дівчина святкува-
ла разом з усіма однокласниками в шкільному спорт-
залі, який перетворили на танцпол. Якщо це не попу-
лярність, то що тоді? А ще в Опри з’явився хлопець, 
і цього разу її стосунки були не такі, до яких вона звик-
ла в Мілвокі. З Ентоні Оті — так звали перше шкільне 
кохання Опри Вінфрі — вони проживали класичний 
шкільний роман, з триманням за руки та цнотливими 
поцілунками. 

— Ти  повинна поважати себе,  — сказав їй  бать-
ко. — Тоді й хлопці тебе поважатимуть.

І Опра дослухалася до нього. Ентоні довелося доби-
ватися її, писати романтичні записки з запрошеннями 
на побачення, аж поки дівчина не погодилась. Дуже 
швидко вони стали взірцевою шкільною парою: Ентоні 
та Гейл (Опра називалася Гейл аж до випуску зі школи, 
так свою дівчину називав і її хлопець) постійно спілку-
валися через записки, що їх тишком- нишком переда-
вали одне одному під час уроків, гуляли разом у пар-
ку, мали спільних друзів, разом їли піцу та бургери, 
ходили в кіно. Вони навіть мали «свою» пісню. 
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Втім, у Вернона Вінфрі, який ще добре пам’ятав, 
як закінчилися попередні доччині стосунки з хлопця-
ми, був свій погляд на речі. Хоч Опра й Ентоні дове-
ли, що їхні стосунки цілком цнотливі (а Ентоні навіть 
не здогадувався про те, що могло бути інакше), бать-
ко дівчини встановив суворі правила: вдома Опра мала 
бути найпізніше об одинадцятій вечора. Коли ж вони 
залишалися вдома, то  поруч обов’язково мав бути 
хтось із дорослих — він або Зелма. 

Це були щасливі відносини двох закоханих школя-
рів. Вони навіть говорили про те, як колись одружать-
ся та  створять сім’ю. Хоча, мабуть, вже тоді знали, 
що їхня історія залишиться в школі — Опра хотіла від 
життя більшого, ніж залишитися в Нешвіллі дружи-
ною свого однокласника. 

Не покидала Опра і своїх старань у навчанні: вона 
добре розуміла, що  популярність популярністю, але 
її майбутнє прямо залежить від того, як вона вчити-
меться. І  не  пошкодувала про це. У  свій випускний 
рік Опра почала працювати на місцевій радіостанції, 
і хоча в це важко було одразу повірити — ще б пак, під-
літка, яка читає новини! — в голосі та манері опові-
дати дівчини було щось таке, що підкупало. А завзяте 
навчання й ораторська майстерність укупі з працелюб-
ністю подарували Опрі шанс навчатися в університеті. 
Вона взяла участь у конкурсі ораторського мистецтва 
і — виграла! Призом була стипендія на чотири роки 
навчання в коледжі. Для Опри, як громадянки Сполу-
чених Штатів, де вища освіта — це оплачуване задо-
волення, яке по кишені далеко не всім, така перемога 
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стала золотим квитком у майбутнє. Звісно, Опра схо-
пила його не роздумуючи.

З того дня як Опра повернулася розбитою та розгуб-
леною з Мілвокі до Нешвілла, минуло три роки. Дів-
чина переродилася  немов фенікс. Час, проведений 
з батьком, знову змінив її життя. І знову на краще.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Що допомогло Опрі пережити важкі події 

та повернутися до самої себе?

2. Навіщо Опра змінила своє ім’я?

3. Чому Опра так багато уваги приділяла навчанню 
в школі?

4. У новій школі в Нешвіллі Опра мала популярність. 
Як думаєш, чому вона не повернулася до життя 
паливоди?
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РОЗДІЛ 6
«Хіба ти не знаєш, навіщо 
люди ходять у коледж?»



Освіта — це ключ до відкриття 
світу, пропуск до свободи.

Опра Вінфрі

«Майте великі мрії!» — цю фразу мож-
на сьогодні почути звідусіль. «Майте 
великі мрії і сміливість іти за ними». 
У  сімнадцятирічної Опри було до-

статньо і  того, і  другого. А  ще  завзятості, впертості 
та працездатності. Вона знала, чого хотіла від життя, 
і впевнено йшла до цього.

Її мрією було стати акторкою, працювати на телеба-
ченні, бути відомою.

Тому, одержавши стипендію, Опра вирішила вступа-
ти до коледжу, щоб вивчати там теле- та радіомовлення. 
Але річ у тому, що батько Оприн, Вернон Вінфрі, не го-
товий був відпускати свою доньку далеко. 

— Не хочу, щоб ти з Нешвілла їхала бозна-куди! — 
відрубав він. — Сама! Ще така юна! Ні, тільки не тепер.

Вмовити його поступитися Опрі не  вдалося. Тож 
поступатися довелося їй. Вона мала залишитися 
в Нешвіллі у батьковому будинку. Отож і вступала Опра 
до місцевого університету.
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Щоправда, в університеті Теннессі, куди вона вреш-
ті вступила, не було факультету теле- й радіомовлення. 
Зате був факультет драми та  ораторського мистецтва, 
а оскільки це було найближче до того, чого вона хотіла 
навчатися з самого початку, то вибір пав саме на нього. 

Не довго журилась Опра тим, що поїхати на навчан-
ня в  інший штат їй  не  вдалося. Врешті, були в  тому, 
що вона зосталась у Нешвіллі, свої плюси: вона жила 
з батьком та Зелмою, а отже, не мала хвилюватися про 
житло та їжу. А ще вона досі працювала на радіостанції, 
куди влаштувалась у випускному класі. Там їй платили 
сотню доларів на тиждень, і ці гроші вона могла витра-
чати на себе, як хотіла. 

Робота на радіо часом ще й мала несподівані бонуси 
й повороти. От як тоді, коли одного дня на радіостанції 
в Опри запитали те, чого, певне, вона ніколи не сподіва-
лася почути:

— Опро, а  як  тобі думка про те,  щоб узяти участь 
у конкурсі краси?

Певне, якби таке запитання поставили шестиріч-
ній Опрі, котра спала із защіпкою на носі, аби здавати-
ся собі бодай трохи красивішою, вона б не повірила сво-
їм вухам. Але й тепер, коли вже закінчила школу, Опра 
була здивована. 

— Я? Ви серйозно?
— Авжеж, хто як не ти! Ти ідеально підходиш.
Опра в цьому сумнівалася: так, вона чудово говори-

ла, і її голос давно прихилив Нешвілл, але щоб змагати-
ся з іншими місцевими дівчатами в красі! Це було щось 
новеньке. До того ж стандарти краси не надто змінилися 
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відтоді, як маленька Опра затискала собі носа, щоб його 
звузити.

— А  чом би  й  ні,  — подумавши, згодилася вона. 
Врешті, завдання було нескладне: приміряти нову сук-
ню, відповісти на декілька запитань про себе, усміха-
тися й красиво ходити. На перемогу Опра не розрахо-
вувала, тож вирушила на конкурс цілком розслаблена 
і природна — така, якою її знали близькі та друзі.

Однак життя піднесло Опрі сюрприз.
— Що  б  ви  зробили, якби мали мільйон дола-

рів? — таким було останнє запитання суддів дівчатам- 
учасницям.

Опра широко всміхнулася і промовила:
— Якби я  мала мільйон доларів, витратила б  усе, 

як дурепа. Я б витрачала, витрачала й витрачала. Як за-
плішена дурепа.

Заскочені зненацька неабиякою щирістю та просто-
тою Оприної відповіді, судді довго сміялися. Здивував-
ши всіх і найперше саму себе, Опра виграла той конкурс. 
Мабуть, усі здивувалися б ще більше, якби дізналися, 
що колись Опра таки матиме той мільйон. І не один. 

А що  стосується коледжу, то,  як  не  дивно, Опра 
була від нього не в захваті. Саме навчання їй подоба-
лось, а  от  щодо всього іншого в  неї були запитання. 
В університеті, до якого дівчина вступила, навчалися 
самі афро американці. Окремий університет для чорно-
шкірих не був новизною у США, але настрої, що пану-
вали там, не сподобались Опрі — вона почувалась наче 
у військовому клубі. Дівчина цілком поділяла цінно-
сті боротьби за рівні громадянські права для всіх, але 
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ключовим для неї було те, що ця боротьба мала бути 
мирною. В університеті ж панувала агресивна атмос-
фера. Там білих сприймали буквально як ворогів. Для 
Опри це було занадто. 

Тож хоча Опра і далі добре вчилася, на цьому її ак-
тивність у коледжі закінчувалася. Натомість ще біль-
ше енергії дівчина могла віддавати улюбленій роботі 
на радіо.

— Вітаю, Нешвілле! — бадьоро починала вона свої 
ефіри, і одного дня її випадково почув такий собі Кріс 
Кларк — менеджер місцевого телебачення — філії од-
ного з найбільших загальноамериканських телеканалів 
CBS. Опрі було дев’ятнадцять, коли вона почула його 
голос на другому боці слухавки:

— Міс Опра Вінфрі? З  вами говорить Кріс Кларк, 
я чув вас на радіо і хочу запропонувати вам спробувати 
себе в роботі на телебаченні…

Опра відразу сказала «ні»:
— Містере Кларк, вибачте, але я не можу. У мене ко-

ледж, навчання, біологія от зараз…
До її планів тоді не входила кар’єра телеведучої — 

вона думала про що завгодно: що залишиться працюва-
ти на радіо, що стане акторкою, що буде вчителькою… 
Але не ведучою на телебаченні. Тому коли, не заспоко-
їшись, Кріс Кларк і далі пропонував Опрі роботу, вона 
так само й далі йому відмовляла.

— Та  погодьтеся хоча б  на  прослуховування!  — 
не вгавав Кларк, але дівчина вперто стояла на своєму.

Коли ж про це дізнався один з улюблених Оприних 
викладачів, чоловік розсміявся:
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— Не будьте дурною, міс Вінфрі! Хіба ви не знаєте, 
навіщо люди ходять у коледж? Та ж аби дістати колись 
дзвінок від CBS!

І Опра вирішила погодитись. Так почалася її кар’єра 
на телебаченні — з багатьох відмов і одного «так», ска-
заного, щоб не бути дурепою, яка відмовляється від хо-
рошого шансу.

Хто б міг доти подумати, що Опра стане телеведу-
чою? У час, коли професія телеведучого була не лише 
переважно білою, а й здебільшого чоловічою! Жінок, 
які вели програми на телебаченні, було обмаль. Але 
в 1970-ті, з огляду на ситуацію з вирівнюванням гро-
мадянських прав у Сполучених Штатах, дедалі біль-
ше компаній спонукали до  того, щоб вони найма-
ли на роботу представників меншин. Будучи чорною 
жінкою, Опра була подвійним виграшем для того, хто 
її наймав. Так компанія вбивала двох зайців одним по-
стрілом. 

Однак і сама Опра не спочивала після успіху, ставши 
справжньою знахідкою для телеканалу. 

— Ти  чудово впоралася! Неймовірно!  — похва-
лив Кларк її  після проб.  — Це  спрацює. Достеменно 
спрацює. 

І таки спрацювало. Тоді дівчині запропонували ро-
боту та 15 тисяч доларів на рік. Опра погодилась. Пере-
хід дев’ятнадцятирічної Опри Вінфрі 1973 року на теле-
бачення пройшов неймовірно гладко: задоволена була 
сама Опра, задоволений був телеканал і задоволена була 
місцева публіка, яка доти ще не бачила чорношкірого 
ведучого, але Опру прийняла беззастережно. 
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І якщо почала Опра з ведення програми на вихідних, 
то незабаром її підвищили до ведучої вечірніх новин, 
а прайм-тайм на будь-якому телеканалі абикому не від-
дають. Не дивно, що всі ці події ще більше віддалили 
Опру від коледжу та її тамтешніх однолітків. Вона стала 
відомою в Нешвіллі, по-справжньому відомою, і, певне, 
через заздрощі дехто казав, що всього цього Опра не за-
служила, а була всього лиш людиною, яка заповнювала 
квоту «меншин» на телеканалі. 

— Принаймні мені за це добре платять, — віджарто-
вувалась Опра, відчуваючи, проте, якусь нелогічну про-
вину за те, де вона вже була в житті в порівнянні з одно-
курсниками. Дівчина поводилася з грошима так, неначе 
відчувала, що не заслуговує на них і винна їх усім ін-
шим: пригощала друзів та  знайомих у  кафе, роздава-
ла гроші всім, хто просив, усіляко намагалася догодити 
людям навколо — грошима. Часом люди не усвідомлю-
ють, що варті всього того, що мають, і навіть більшо-
го. Низька самооцінка не дозволяє їм побачити себе без 
применшення власних досягнень. Це Опра усвідомить 
не відразу. 

А от  люди навкруги добре бачили, що  Опра всьо-
го цього справді заслуговує. Після трьох років роботи 
на телебаченні дівчину помічає ще один телеканал — 
філія іншого американського телегіганта ABC. Але цьо-
го разу це  не  місцевий канал. WJZ, який запримітив 
Опру у вечірніх Нешвілльських новинах, розташовував-
ся аж у Балтиморі, що в штаті Меріленд. У місті на схід-
ному узбережжі, великому і, напевне, трохи страшно-
му для дівчини, яка, будучи повнолітньою, досі жила 
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в сімейному батьковому гнізді. А Опра ще ж не закінчи-
ла навчання в коледжі…

Але ж Балтимор!
— Прийшов час щось змінювати,  — сказала вона 

собі. І погодилася на роботу в іншому місті. — А з ко-
леджом щось придумаю. 

Ішов 1976  рік. Опрі було 22, коли вона з’їхала від 
батька. І одразу куди! У місто аж за тисячу кілометрів 
від батьківського дому!
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. А що б ти зробив/зробила з мільйоном доларів?

2. Чи подобалось Опрі навчання в коледжі? Чому?

3. Як гадаєш, чому Опра намагалась догодити всім 
грошима й почувалася так, наче не заслуговувала їх? 

4. Чому, на твою думку, Опра не одразу погодилась 
на роботу на телебаченні в Нешвіллі?

4. Як вважаєш, чому в Опри була низька самооцінка? 
Що б ти сказав/сказала їй, якби зустрівся/зустрілася 
з нею в той час? 
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РОЗДІЛ 7
«Що таке Опра?»



Удача — це підготовка, яка 
зустрічається з можливістю.

Опра Вінфрі

Переїзд до  Балтимора став величезним кроком 
для Опри. На  той час місто вважалося деся-
тим завбільшки телеринком у США; тож Опра 
не просто виходила з Нешвілльської бульбаш-

ки, переїжджаючи в інше місто, а вилітала з неї. Най-
більш населене місто штату Меріленд чекало на  неї 
з нетерпінням: наслухані про Оприн успіх у Нешвіллі 
та  її  майже раптову популярність серед жителів цьо-
го міста в Теннессі, продюсери телеканалу, заради яко-
го Опра й вирішила переїхати, часу не гаяли. До приїз-
ду Опри по всьому місту почали з’являтися величезні 
білборди, а на автобусах — постери з одним лише напи-
сом на них:

«Що таке Опра?»
Такою була промоційна кампанія каналу WJZ навко-

ло зірки, про існування якої жоден балтиморець ще на-
віть не здогадувався. І хоч, певне, така увага й відверта 
віра телеканалу в неї не могли не тішити молоду телеве-
дучу, від самого Балтимора дівчина у перші дні перебу-
вання в ньому була далеко не в захваті. Після теплого 
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та завжди дружнього до неї Нешвілла Балтимор здав-
ся Опрі бездушним і холодним. Центр міста був весь сі-
рий і бетонний, дороги запрудили авто, люди справляли 
враження недружелюбних. Опра навіть плакала через 
це. Не такого вона сподівалася від свого «великого про-
риву». А проте мала залишитись: дороги назад не було, 
нова робота у вечірніх новинах чекала на неї. До речі, 
щодо власне роботи Опра анітрохи не втрачала ентузіаз-
му. На відміну від її нового колеги по вечірньому випус-
ку новин.

— А  це  ще  хто така?  — глянувши на  неї, мовив 
Джеррі Тернер — чоловік, у співведучі якому поставили 
Опру, — коли та з’явилась у студії. Він звик працювати 
сам, і на своїй програмі опинитися в кадрі з дівчиною, 
ще й набагато за нього молодшою, в його плани не вхо-
дило. Однак продюсери каналу вже все вирішили: Опра 
вестиме вечірні новини разом із ним. У прайм-тайм. 

Певне, продюсери надіялись на шалений успіх піс-
ля появи молодої Опри Вінфрі у новинах, проте цього 
не сталося. На відміну від жителів Нешвілла, балти-
морці зустріли Опру прохолодно. Та й сама Опра була 
немов з  іншого світу новин: у  Нешвіллі вона звикла 
до певної свободи в кадрі, переказувала новини та істо-
рії своїми словами, була доволі вільна в емоціях. Бал-
тимор виявився не тим місцем, де люди раділи тако-
му підходові. Тут від Опри чекали, що вона робитиме 
все чітко й за правилами чи бодай читатиме текст та-
ким, яким його їй напишуть сценаристи. Опра ж із цим 
завданням справлялася не так часто, як того хотів те-
леканал. 
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Під час одного з ефірів, коли Опрі довелося перелі-
чити назви кількох країн, серед екзотичних для неї назв 
типу Румунії чи  Венесуели загубилася й  назва Кана-
ди — північного сусіда США. Захопившись вимовлян-
ням назв далеких країн, Опра забулася й неправильно 
вимовила слово «Канада». Що  могло бути простішим 
за  «Канаду»?  — певне, подумали тоді глядачі, поки 
Опра червоніла й шукала, як вийти з цієї ситуа ції. І вона 
таки знайшла вихід. Оригінальний, цілком в її дусі.

— Невже я справді зробила помилку у слові «Кана-
да»? — запитала вона прямо в ефірі й зареготалася.

Телеканал такому щирому вияву емоцій не зрадів.
— Якщо вже зробила помилку, то хоча б не привер-

тай до цього зайвої уваги! — сварили продюсери Опру 
після ефіру. 

Але Опра вже тоді розуміла, що єдиний спосіб для 
неї стати успішною на  телебаченні  — це  бути собою. 
Бути собою, висвітлюючи будь-які історії. Якщо сміш-
но — сміятися, а якщо сумно — плакати. Телеканал та-
ких цінностей молодої ведучої не поділяв. Йому негайно 
треба було вирішувати, куди подіти Опру, з якою вони 
вже мали підписаний контракт, але яка, на їхню дум-
ку, нікуди не годилась як ведуча вечірніх новин. Сама 
ж Опра не розуміла, як так сталося: раніше її кар’єра 
йшла як по маслу, аж тут телеканал став незадоволений 
нею і шукав, як би здихатись її. І це після того, як вони 
по всьому місту рекламували її ще до появи в Балтиморі!

Так Опру перевели в репортери. Щодня її направ-
ляли в різні куточки міста висвітлювати новини «з по-
лів». Але й тут її спіткала невдача. Опрі знову неначе 
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заважала її  емоційність. Замість того щоб спокійно 
розповісти про події з  місця, де  вони відбуваються, 
Опра реагувала на  них, реагувала на  те,  що  казали 
їй люди, співчувала їм і ніколи не приховувала своїх 
емоцій. 

Якось Опру відправили зробити репортаж про ве-
лику пожежу, що сталася в місті. Страшне лихо забра-
ло життя кількох дітей, і хтось мав розповісти про ньо-
го в новинах. Телеканал забажав, щоб Опра поговорила 
з матір’ю, яка втратила в пожежі дитину. Опра відмо-
вилась — вона просто не могла собі дозволити турбува-
ти згорьовану жінку і  ставити їй  безглузді запитання 
для випуску новин. Та коли розлючені продюсери, на-
тиснувши на неї, таки змусили взяти інтерв’ю, перше, 
що Опра зробила в ефірі перед розмовою, — вибачила-
ся перед тією жінкою та глядачами. Співчуття завжди 
було сильною стороною Опри, і пізніше мільйони гляда-
чів відчують це. Але канал WJZ Оприного ходу не оці-
нив: йому така поведінка здавалася свавільною та не-
підхожою для серйозної журналістки. 

Опра й сама була не в захваті від ситуації, в якій опи-
нилася. Нелюбе місто, телеканал, який нею незадоволе-
ний, контракт, що рано чи пізно (а радше рано) втратить 
чинність, після чого й сама Опра, судячи з усього, втра-
тить роботу. Не найкращий сценарій з усіх можливих, 
що й казати. 

До всього, як виявилось, телеканалові не подобалась 
і зовнішність його працівниці. Для дівчини, яка лише 
недавно повірила в  свою привабливість, цього було 
забагато. 
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— У тебе надто довге волосся. І надто густе. Очі над-
то широко розставлені. А ніс — заширокий. Треба щось 
із цим зробити, — якось кинув їй хтось із команди. Опра 
не могла пропустити це повз вуха.

Дівчина відчувала стрес. Заглушити його самій ніяк 
не вдавалось, і тоді вона вирішила звернутися до того, 
що давало їй втіху, — до їжі. Вона стала набирати вагу, 
і це дратувало телеканал ще більше. 

— Зробімо так, — запропонували тоді їй, — підеш 
у салон і зробиш там щось хоча б із волоссям. Це покра-
щить ситуацію.

Опру відправили до  салону краси, де  їй  зробили 
французьку завивку — більш розслаблені, «європеїзо-
вані» кучері, що нічим не мали скидатись на природну 
гриву волосся молодої ведучої. Та от біда, зробили ту за-
вивку невдало. Чомусь ніхто не  подумав, що  афрово-
лосся потребує дещо іншого підходу, засобів для догля-
ду та уваги, ніж звикли в переважно «білому» салоні. 
Урешті все волосся в  Опри повипадало. Без перебіль-
шення. Досі телеведуча мала розкішну гриву густо-
го чорного волосся, аж одного дня від цього багатства 
не лишилось і сліду. Чи таких змін хотів телеканал? На-
вряд чи. Опрі довелось задовольнятися перукою — і вда-
ла, до речі, знайшлася не відразу.

Спокою чи впевненості в і без того хаотичному, самот-
ньому та тривожному житті Опри цей епізод не додав. 
Але й у цій ситуації Опра спробувала знайти глибший 
для себе смисл: любити себе треба не за зовнішність, — 
вирішила вона. Треба знаходити інші причини для лю-
бові до себе. Зовнішність — не найбільш постійна річ 
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у світі. Такі думки допомогли Опрі залишатись на пла-
ву й не потонути в безкінечному стресі та його заїданні. 
Життя мало тривати далі. 

І воно тривало. Щоправда, телеканал вже зовсім 
не знав, що робити з Опрою, яку сам же й привіз у Бал-
тимор, тому вирішив поставити її в ефір у час, коли ри-
зики для нього з емоційною ведучою були б найменші — 
о  пів на  шосту ранку. Хто взагалі дивиться телевізор 
о пів на шосту?

— Ти така хороша ведуча, що ми вирішили дати тобі 
власний ефірний час. Твої і тільки твої 5 хвилин! — по-
відомили Опрі.

— Ого! А коли? — вирішила уточнити вона.
— Чудовий час, — була відповідь. — О 5:30.
«Що  далі?»  — подумала тоді Опра. Куди було 

ще нижче падати? Гірше за п’ять хвилин о пів на шосту 
ранку вже бути не  могло. Хіба розірвання контракту, 
а отже — безробіття. 

Опрі негайно потрібна була бодай крихта удачі. 
Та  справа в  тому, що  в  удачу Опра ніколи не  вірила. 
«Удача — це підготовка, яка зустрічає можливість», — 
казала вона. 

Але доля їй таки всміхнулася. Хмари почали розсту-
патись, коли на телеканал прийшов новий менеджмент. 

Нові управлінці хотіли спробувати щось нове 
і,  на  їхню думку, Опра якраз підходила для тако-
го завдання. Телеканал запускав власне ранкове ток-
шоу — формат, який був уже доволі популярний в Аме-
риці (а  з  Опрою стане ще  популярніший  — хоча тоді 
мало хто міг це  передбачити). На  ранкових ток-шоу 
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говорили про все на світі: про погоду, про новини, про 
людей, про те, що хвилювало американців; а ще роби-
ли гостьові інтерв’ю. Словом, це був формат, вільний від 
сухої формальності вечірніх новин і відкритий для емо-
ційної взаємодії ведучих. Можна було сміятися і можна 
було плакати. Можна було навіть припускатися помилок 
у прямому ефірі! Нарешті. Те що й треба було Опрі. 

Перший ефір нового шоу, яке назвали «Говорять 
люди», відбувся 1978 року. І це стало для Опри справж-
нім відкриттям.

«То  от  що  я  маю робити!»  — подумала вона, коли 
ефір закінчився. Усе минуло так легко, неначе Опрі 
не треба було працювати — а просто дихати. 

Шоу за участю Опри та її співведучого Річарда Шера 
мало блискавичний успіх у  Балтиморі навіть попри 
те, що воно виходило в той самий час, що й більш рей-
тингове загальноамериканське Шоу Філа Донахью. 
А в чому ж був секрет? Можливо, у тому, що Опра на-
решті опинилася на своєму місці й робила те, до чого 
мала природний хист. А може, в особливій «хімії» між 
двома співведучими: у тому, як вони доповнювали одне 
одного — корінний білий балтиморець Річард та приїж-
джа чорна Опра. Удвох вони створювали й затишну ат-
мосферу для глядачів, і водночас були доволі цікаві, щоб 
не перемикати канал. Продюсерка шоу побачила в Опрі 
те, що було потрібне каналу, — теплу та цілком справж-
ню людину, в якій глядачі могли впізнавати себе. Цьо-
го було досить. 

Отак розв’язання однієї Оприної проблеми потягну-
ло за собою розвязання й інших. Доти два роки життя 
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в Балтиморі не зробили це місто для Опри «своїм» — 
певне, тому, що так чи інак, але в ньому вона почува-
лася дуже самотньою. Але потроху самотність почала 
відступати — Опра обзавелася друзями. Це були пере-
важно працівники телеканалу, з якими, бачачись мало 
не  щодня, Опра зблизилась, особливо після запуску 
ранкового шоу. Одна з нових подруг була особливою — 
Гейл Кінг (цікавий збіг: ще  декілька років тому Опра 
сама називала себе Гейл, щоправда англійською ці іме-
на пишуться по-різному: Оприне — Gail, а подружчи-
не — Gayle). А звело їх у дружбі те саме шоу, хоча й не ві-
дразу. Майбутні подруги зблизились у ніч снігової бурі, 
через яку Гейл, не маючи змоги дістатися до свого дому, 
заночувала в Опри. Замість того, щоб спати, жінки про-
балакали до самого ранку. Відтоді вони й заприязнили-
ся на все життя і досі міцно дружать. З дружбою так іно-
ді буває — ніколи не знаєш, коли знайдеш людину, яка 
стане твоїм найкращим другом. 

Нарешті, по шести роках у Балтиморі, Опра почува-
лась як удома й на своєму місці. Аж ось у  її двері по-
стукала наступна можливість. Один з продюсерів ран-
кового шоу в Балтиморі, перебравшись на іншу роботу 
в Чикаго, працював на ранковому телешоу «Ранковий 
Чикаго», з  якого несподівано пішов один з  ведучих. 
Саме через того продюсера до  менеджера чиказького 
телебачення потрапили записи з  Оприного шоу, і  він 
одразу помітив у ній те, що в Балтиморі роздивлялися 
декілька років, — унікальний талант і харизму. Мене-
джер запросив Опру на проби в Чикаго на місце ведучої.
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І знов підготовка зустрілася з можливістю. Опрі зно-
ву всміхнулась удача.

— Маєш їхати!  — виголосила свій вердикт Гейл, 
коли подруга поділилася з  нею сумнівами: все-таки 
в Балтиморі її життя вже було непогано влаштоване.

І Опра послухалась поради. 
«Що таке Опра?» більше не було запитанням. Тепер 

весь Балтимор знав, що  Опра  — це  щирість, справж-
ність і теплота. І Опра вже рухалась далі. Невдовзі про 
те, «що таке Опра», а радше — хто така Опра, дізнається 
вся Америка, а згодом — інші частини світу. 
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Як Опру зустрів Балтимор? А як вона його?

2. Чому, знімаючи сюжет про пожежу в місті, Опра 
спершу вибачилася перед постраждалою жінкою 
та глядачами? Чи правильно вона вчинила? Чому?

3. Чим робота на ток-шоу для Опри відрізнялася від 
роботи в новинах?

4. Як ти вважаєш, що Опра має на увазі, кажучи, 
що удача — це зустріч підготовки та можливості? 
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РОЗДІЛ 8
Чикаго, Чикаго



У кожного є покликання. І ваше 
справжнє завдання в житті — 
якнайшвидше з’ясувати, 
що це і ким ви маєте бути, 
а тоді почати шанувати це.

Опра Вінфрі

Опрі було майже тридцять років, коли вона пе-
ребралася в Чикаго — третій завбільшки теле-
ринок США. Третій! Для неї починалася гра 
у вищій лізі телебачення. До того ж виріс і роз-

мір контракту, що його запропонували Опрі: за веден-
ня ранкового шоу вона мала одержувати 200 000 дола-
рів на рік. 

Ох Опра і  нервувала! Насамперед її  турбувало 
те, що Чикаго вважали расистським містом. Чи були го-
тові жителі Чикаго до чорної ведучої в ранковому шоу?

— Знаєте, я ж чорна, — сказала вона менеджерові 
телеканалу, коли вони зустрілися. 

— Я бачу, — просто відповів менеджер. Врешті, вона 
стояла прямо перед ним. 

— А ще в мене є… — Опра знітилася. — Проблеми 
з вагою. Я намагаюся схуднути.
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— Та і я теж. Ніхто тут на це не жалітиметься, — за-
певнив її менеджер. Так Опра почала працювати на чи-
казькому каналі WLS-TV.

До дня народження телеведучої лишалося менш 
як місяць, коли 2 січня 1984 року вона провела перший 
випуск «Ранкового Чикаго». Очевидно, це був той мо-
мент, про який можна сказати, що  він змінив її  жит-
тя, адже відтоді події в  Оприній кар’єрі неслися так, 
що  тільки наздоганяй. І  якщо на  початку січня Опра 
починала роботу ще невідомою чиказькому глядачеві, 
то вже наприкінці місяця її знали всі. 

Без перебільшення.
На Опру мало не  за  одну ніч звалилася справжня 

слава. Її почали впізнавати на вулицях. Люди самі під-
ходили до неї, говорили з нею, ділилися своїми історія-
ми та проблемами. 

— Опро, я хочу розказати вам…
— О Боже! Це ж Опра Вінфрі!
— Опро, ви змінили моє життя — дякую вам!
— Чи не могли б ви, будь ласка, дати мені автограф?
Ці фрази і зграї шанувальників стали новою нормою 

життя молодої телеведучої. Певне, звикнути до  такої 
раптово великої слави Опрі Вінфрі було непросто. Хоч 
би як дівчина вірила в «зустріч підготовкки та можли-
вості» заради створення успіху, до такого успіху вона 
навряд чи  готувалася заздалегідь. Одного разу якась 
жінка навіть попросила в неї автограф, просто сунувши 
папірець у щілину під дверима туалетної кабінки. При-
ватні кордони Опри почали стиратися — а це вже річ 
не з приємних. Вона тривожилася.
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Втім, так чи  інак Опра знову була на  своєму міс-
ці — працювала там, де відчувала себе «своєю», роби-
ла те, що вдавалося їй найкраще. Зрештою, вона просто 
залишалась самою собою перед телекамерами. І цього 
разу те відчуття, що все на своїх місцях і так, як і має 
бути, прийшло до Опри набагато швидше, ніж на попе-
редній роботі ведучої в Балтиморі. Як і відчуття дому 
в  новому місті. Чикаго став майже рідним для Опри 
й до сьогодні залишається містом, де Опра завжди від-
чуває себе вдома. 

«Ранковий Чикаго» утілював для Опри майданчик, 
з якого вона сміливо завойовувала все місто, при цьо-
му на сто відсотків залишаючись собою. На шоу могло 
відбуватися все що  завгодно: від розмов з  ворожками 
до приготування сніданку в прямому ефірі. Переважно 
Опра говорила про поп-культуру, проводила інтерв’ю 
з зірками, але не тільки. Вже тоді Опра Вінфрі почала 
порушувати в своїх програмах теми, які справді її хви-
лювали й  були важливими для неї, як-от насильство 
над дітьми чи  спотворене сприйняття свого тіла. Іно-
ді вона прямо говорила на шоу про свої власні історії 
та проблеми. 

До Опри інші ведучі ток-шоу такого не  робили  — 
не говорили в ефірах про себе. Опра ж відчинила ці две-
рі і  тим сильно наблизилася до  глядачів: вони могли 
співпереживати й поставити себе на її місце. А ще Опра 
не стримувала себе у проявах співчуття, коли в розмо-
ві з героями випусків шоу мова заходила про травма-
тичний досвід, щемкі життєві історії чи просто склад-
ні теми. Вона тримала своїх гостей за  руку, обіймала 
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їх, коли відчувала, що їм це було потрібно. Вона става-
ла їм  щирою подругою, надійною опорою  — і  це  про-
сто в прямому ефірі. Опра твердо вірила, що людей єд-
нає набагато більше речей, ніж роз’єднує; що в житті всі 
люди хочуть одного, — тому й могла талановита ведуча 
завжди знайти підхід до кожного свого гостя, розкрити 
його, поговорити відверто. З глядачами в Опри завжди 
був сильний емоційний зв’язок і не востаннє саме завдя-
ки цьому її підходові. 

Так минув рік. Опрі пішов тридцять перший, був кі-
нець січня 1985 року. Саме тоді продюсери «Ранкового 
Чикаго» вирішили, що їхнє ранкове ток-шоу настільки 
успішне, що заслуговує більше ефірного часу, — відтоді 
кожен випуск тривав повну годину. А ще їм було цілком 
зрозуміло, завдяки кому шоу стало таким успішним. 
Винуватицею успіху була Опра Вінфрі, котра стрімко 
завоювала Чикаго й була на порозі того, щоб завоювати 
всю Америку. Шоу вирішили перейменувати. 

— Перейменувати? — перепитала Опра. — Як же те-
пер називатиметься ток-шоу?

— Назвемо його твоїм ім’ям!  — виголосили 
продюсери. 

Так із 1985 року «Ранковий Чикаго» став легендар-
ним «Шоу Опри Вінфрі». Це був великий здобуток для 
Опри — щоб ціле шоу назвали на її честь! Не всі най-
успішніші телеведучі Америки мали таку можливість. 
Популярну телеведучу тепер саму стали запрошувати 
на інші ток-шоу, але не ранкові, а вечірні, де головни-
ми гостями завжди були голлівудські актори та амери-
канські зірки. 
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Минув ще рік, і тоді сталася ще більш значуща подія. 
«Ранковий Чикаго» з Опрою виявився таким успішним, 
що телеканал запропонував авторці його синдикувати, 
тобто продавати трансляцію на інші телеканали по всіх 
Сполучених Штатах. Опра вагалася, але врешті виріши-
ла погодитись і 1986 року уклала з телеканалом угоду 
про це. Цей крок допоміг їй згодом стати найбагатшою 
жінкою в світі, коли шоу спочатку поширилось на всі 
штати, а потім його стали показувати в інших країнах. 

Втім, сказати, що життя Опри в ті перші роки в Чи-
каго було аж  таким блискучим і  позбавленим будь-
яких тривог, було б неправдою. Пам’ятаєте ту жінку, 
яка прохала в  Опри автограф у  туалеті? Звалившись 
на голову Опри Вінфрі, успіх аж ніяк не розв’язав усіх 
її проблем, якщо не сказати, що якісь із них навіть по-
гіршив. Хоч би там як, але слава стала ще одним фак-
тором стресу й тривоги в житті телеведучої. І справля-
лася вона з цим способом, що його знайшла для себе 
ще в Балтиморі, — їжею. Опра буквально намагалася 
заїсти свої проблеми. 

Влаштовуючись на  роботу на  чиказький теле-
канал, Опра найперше звернула увагу менеджера 
на те, що була чорна й мала проблеми з вагою. Тоді той 
запевнив її, що це не перешкода. Однак перешкода на-
справді була, хоч і полягала не в Оприній вазі. 

Яким було тодішнє життя Опри Вінфрі? Телеведу-
ча зазнавала стресу й переживала через роботу, славу, 
прихильників, через перейменування шоу на  її  честь 
та  його синдикацію  — одно слово, відповідальність, 
що  лежала на  її  плечах, усе росла й  росла. А  робочі 
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години залишались тими самими. І хоча сама вона вва-
жала, що добре з усім справляється, насправді їй це вда-
валося не завжди. Опра підсіла на солодке: пудинги, мо-
розиво, торти і тістечка, — усе це майже завжди було 
в неї вдома, і ввечері після важкого дня вона не могла 
відмовити собі в задоволенні посмакувати. А тоді наби-
рала вагу і вже боролася не лише зі стресом, а й із ва-
гою. І так по колу. Опра неконтрольовано заїдала стрес. 
Потім худла. Заїдала стрес. І знову худла. 

Психологічно, звісно, це  недобре впливало на  неї. 
Вона стала одержимою ідеєю схуднення. Таке було 
з нею не вперше — ще будучи телеведучою в Балтимо-
рі, Опра постійно намагалася схуднути. Проте в Чика-
го проблема набула більшого масштабу: тепер Опра була 
відомішою і за нею та її життям стежило ще більше лю-
дей. Медіа ж завжди були безжальні у ставленні до жі-
нок та кожного їхнього кілограма, що ті набирають або 
скидають. І хоч на публіці Опра навіть весело жартува-
ла щодо набраної ваги та своїх дієт, насправді вся ситуа-
ція видавалась їй нестерпною. 

Опра Вінфрі боролася зі своїм тілом і з самою собою. 
Врешті вона дістала розлад харчової поведінки. Людині, 
яка має викривлений погляд на своє тіло та нездорове 
ставлення до їжі й самої себе, варто звернутися до відпо-
відного спеціаліста, щоб той допоміг упоратися з коре-
нем психологічної проблеми. Тепер про це  говорять 
куди голосніше — сучасна медицина продуктивно оп-
рацьовує РХП, і люди розуміють, що при її симптомах 
потрібно звертатися до лікаря. Але у 80-х роках не всі 
усвідомлювали сутність та небезпеку цієї проблеми для 
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здоров’я, тим паче коли в моді були постійні схуднення 
й дієти. 

Згодом Опра впорається з цим і приборкає неприяз-
нь до свого тіла, налагодивши здорове ставлення до їжі 
й  до  себе. На  це  піде багато часу, перш ніж вона зу-
стріне людину, яка справді допоможе їй побачити пер-
шопричину проблеми, а  не  боротися з  вітряками, без 
упину сідаючи на все більш жорсткі дієти, від яких здо-
ров’я її лише гіршало. Втім, здорове ставлення до самої 
себе — це не одномоментний акт, і працювати над цією 
здатністю треба невпинно. А Опра так і робить. Зреш-
тою, цій жінці ніколи не бракувало наполегливості.

Але тоді, у 80-ті роки, новоспечена зірка телебачен-
ня, чиє життя зовсім нещодавно кардинально змінила 
слава, перебувала ще в постійному замкненому колі за-
їдання стресу та дієт. А коли за тобою слідкують мільйо-
ни очей, не завжди легко зрозуміти, що щось іде не так.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Як гадаєш, чому на новому місці роботи Опра відразу 

звернула увагу продюсера на колір своєї шкіри 
та свою вагу?

2. Як переїзд у Чикаго змінив Оприне життя? Чи всі зміни 
були позитивні?

3. Як ти вважаєш, чому рівень стресу й тривожності 
в Оприному житті почав рости попри шалені успіхи 
в кар’єрі?

4. Чим особливі були Оприні випуски ток-шоу? 
Як гадаєш, чому вона стала такою популярною?
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РОЗДІЛ 9
«Я здаюся»



Ви дістаєте в житті те, про 
що маєте сміливість просити. 
Найбільша пригода, на яку 
ви можете згодитися, — 
це жити життям своєї мрії.

Опра Вінфрі

Опра Вінфрі  — жінка не  з  тих, хто здається. 
Сильна та  незалежна, вона роками торувала 
свою стежку до вершини й завойовувала своє 
місце під сонцем, а  коли видерлася на  гору, 

зробивши своє ім’я відомим усім Сполученим Штатам, 
зупинятися на цьому не збиралась. Опра Вінфрі завжди 
хотіла більшого.

Мабуть, ти  знаєш Опру не  лише як  телеведучу, 
а  і  як  акторку. А  може, вона тобі відома насамперед 
як акторка — зрештою, зіграла в багатьох чудових філь-
мах, які розлетілися по  всьому світу. Маленька Опра 
пишалася б дорослою версією себе: мрію бути акторкою 
вона плекала давно, навіть коли хотіла стати вчитель-
кою і допомагати учням знаходити себе.

А пам’ятаєш про Оприну любов до  книжок у  ран-
ньому дитинстві? А  як  маленька Опра отримала кви-
ток читача бібліотеки? З  яким задоволенням читала? 
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Як читала будь-де й будь-коли — адже щиро любила чи-
тання. Так от захоплення своє Опра теж пронесла з со-
бою через усе життя. І саме улюблені книжки привели 
Опру Вінфрі до акторської кар’єри.

Однією з  таких книжок був роман американської 
письменниці Еліс Вокер «Барва пурпурова». Цей твір 
афроамериканської авторки-феміністки наробив багато 
галасу в Америці у 80-х, а 1983 року виграв одну з най-
престижніших нагород у літературі, журналістиці, те-
атрі й музиці в Сполучених Штатах — Пулітцерівську 
премію. У книжці оповідається про дорослішання чор-
ношкірої дівчини з  Півдня США на  ім’я Сілі, яка за-
знає знущань спочатку від батька, а потім — від чоло-
віка, але зносить це все й намагається знайти свою силу 
в часто несправедливому світі. Роман дуже вразив бага-
тьох людей не лише в Америці, а й в усьому світі. І Опра 
не була винятком. 

Тож коли вона дізналася, що  книжку Еліс Вокер 
адаптуватиме під кінострічку режисер Стівен Спілберг, 
не  могла не  подумати: «От  якби теж стати частиною 
цього фільму!». Однак відомість її та визнання зовсім 
не стосувалися акторського мистецтва. Вона була теле-
ведуча, а це не те саме. Тому особливих надій на участь 
у фільмі Опра не покладала.

Аж тут їй  знов усміхнулась удача, або ж  умить зі-
йшлися «підготовка та можливість». 

Один із продюсерів фільму, опинившись у Чикаго, 
випадково побачив випуск «Шоу Опри Вінфрі» по  те-
левізору. Його осяло: це  вона! Це  та,  хто їм  потрібен! 
Не головна героїня роману Сілі, ні. Але одна з ключових 
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персонажок на ім’я Софія. Не вистачало малого: запро-
сити Опру на прослуховування й подивитися, чи змо-
же вона грати роль у кіно так само бездоганно, як умі-
ла триматися перед камерами під час зйомок свого шоу.

Опра похопилася до Лос-Анджелеса — такого шансу 
вона проґавити не могла. Прослуховування було дуже 
вдалим, здавалося, роль в Опри уже в кишені. Пізніше 
Стівен Спілберг признається, що так і було й що Опра ві-
дразу вразила його. Але, як водиться у кіносвіті, на ре-
зультати прослуховування й  рішення творців фільму 
треба було ще почекати. Тож Опра повернулася в Чика-
го й смиренно дожидала відповіді.

А її все не було.
Насправді відповідь аж  так затягнулася, що  Опрі 

знадобилося втекти за місто, аби побути на одинці і… 
прийняти свою поразку. Вона не дістала ролі у фільмі. 
Що ж, буває. До того ж це її перші проби в кіно. Можли-
во, не все ще втрачено з омріяним бажанням бути актор-
кою. Просто не з цим фільмом. Не тепер.

— Господи, я зробила все, що могла. Допоможи мені 
прийняти цей результат. Я здаюся, — сказала жінка, 
яка ніколи не здавалась, але тепер зрозуміла, що іно-
ді треба вміти приймати те, що є. Здаватися — не оз-
начає програвати. Іноді це  означає рости.  — Я  зда-
юся, — повторила Опра й заплакала. В ту мить вона 
відпустила ситуацію, яку насправді не могла контро-
лювати на жодному з її етапів, окрім лише, можливо, 
самого дня проб. І саме в цю мить одержала телефон-
ний дзвінок.

Телефонував Стівен Спілберг.
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— Люба Опро, хочу повідомити вас про цю новину 
особисто, — сказав він у слухавку. — Ви дістали роль! 
Будете грати Софію у «Барві пурпуровій».

Захват Опри Вінфрі в той момент можна лише уявити.
— І ще одне, — додав режисер, промовляючи до неї 

з  іншого узбережжя Америки. — Наша героїня Софія 
велика не лише духом, а й… тілом. Тому ніяких дієт, — 
попередив він. 

Опра згодилась на  це  — хоч не  так давно встря-
ла у  такий собі марафон зі  схуднення. Проте заради 
ролі в  кіно… Усі дієти світу, вирішила вона, можуть 
почекати.

Так стресу в Оприному житті, коли її взяли на роль 
Софії в  «Барві пурпуровій», лише побільшало. Коли 
Опра пробувалася на роль, не довго про це думала. Але 
тепер, мавши домовленості з режисером і фільм, на зні-
мальному майданчику якого їй  треба було працюва-
ти, раптом виникло багато питань, які треба було за-
лагоджувати. Передусім питання ці стосувалися «Шоу 
Опри Вінфрі». Було очевидно, що одночасно вести своє 
щоранкове шоу й зніматись у драмі в одній з головних 
ролей в Опри не вийде. Хоч би як вона хотіла — досі ні-
хто не придумав, як людині водночас бути у двох місцях 
у різних кінцях країни й в обох робити свою роботу. По-
трібно було шукати компроміс.

Телеканал, на якому працювала Опра, таким нови-
нам не зрадів. Але що він міг удіяти? Шоу не лише мало 
Оприне ім’я, а й було побудоване навколо її особистості. 
Його успіх, а отже й успіх телеканалу, залежив від Опри. 
Продюсери не бажали йти на поступки — як же ж вони 
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без неї? Хто вестиме тоді ток-шоу, яке не  спинялося 
й дедалі більших набирало обертів? А проте ще менше 
вони бажали втратити Опру Вінфрі. Розлючена негнуч-
кістю телеканалу зірка, яка йде геть, покидаючи напри-
зволяще власне шоу, — звучить як справжній кошмар 
для них. Отож вирішено було таки відпустити Опру 
на час зйомок. А телеканал транслював би старі випус-
ки з нею, а в нових її підміняли б інші ведучі. Не зовсім 
те, що сама Опра власною персоною, а проте краще, ніж 
нічого. 

І Опра з  головою заглибилась у  створення фільму. 
І не дарма — зіграла вона в ньому пречудово. 

Після «Барви пурпурової» в житті Опри буде ще ба-
гато фільмів. Вона не лише гратиме в них ролі персо-
нажів, у  деяких  — і  саму себе, а  й  виступить як  про-
дюсерка багатьох з них. На сьогодні вона знялася в 30 
фільмах, а для 59 була продюсеркою. Її двічі номінува-
ли на головну кінопремію США — премію Американ-
ської кіноакадемії Оскар. А всього в неї було 89 номіна-
цій на кінопремії та 53 перемоги. 

У кіно, як і на ТБ, Опра так само часто торкалася тем, 
болючих для неї і для всього американського суспіль-
ства, наприклад, расизму та нерівності. Так вона пере-
конувалася, що її робота справді важлива. Що вона несе 
за собою позитивні зміни.

Не дарма Опра мріяла про акторську кар’єру: її та-
лант, працелюбство й  наполегливість допомогли 
їй  стати невід’ємною частиною кіноіндустрії Амери-
ки. А ще Опра була дуже старанна у своїй грі та уваж-
на до персонажок, яких їй доводилося грати. 1998 року 
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на  екрани кінотеатрів вийшов фільм за  романом Тоні 
Моррісон «Кохана» (за який авторка, до речі, одержала 
Нобелівську премію з літератури), і Опрі дісталася роль 
у ньому. Це теж одна з найулюбленіших Оприних кни-
жок! Вона не раз згадувала, як читала її, а точніше дочи-
тувала в літаку, і не могла стримати сліз. Твір справив 
на неї неабияке враження. Так от, коли Опра готувала-
ся до своєї ролі в цьому фільмі — а грала вона жінку 
на ім’я Сеті, яка втекла з рабства на одній з плантацій 
на Півдні США, — то поставилася до неї дуже серйоз-
но. Щоб зрозуміти свою героїню, її почуття, її історію 
і те, через що тій довелося пройти і що пережити, Опра 
Вінфрі вирішила сама пережити подібне. Щоб ужити-
ся в  роль, вона провела добу в  симуляторі рабства  — 
реалістичному інсценуванні того, через що проходила 
її героїня. 

«Я  хотіла зрозуміти, що  відчувала рабиня під час 
втечі, пробиваючись крізь ліси на Північ — подалі від 
рабства, до омріяної волі у найпростішому сенсі, коли 
в тебе немає хазяїна, який чи не щохвилини загадує тобі 
щось робити», — розповідала вона пізніше.

Цей досвід змінив її. Усе було так, як могло відбу-
ватися насправді. У  глухому лісі вона не  просто тіка-
ла від абстрактного рабства — на неї полювали її «влас-
ники» — білі чоловіки, які грали в цьому інсценуванні 
роль работорговців. Це було по-справжньому страшно. 
Опра пережила на своїй шкурі страх, паніку та істери-
ку — найтемніші емоції, що витягли зсередини неї «її» 
Сеті. Вона зрозуміла, що відчуває жінка, яка пережи-
ває таке.
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Для актора чи  акторки це,  певне, найголовніше. 
Хоча для Опри, яка побудувала своє життя й  кар’єру 
на тому, що могла щиро співчувати людям та співпере-
живати з ними в їхніх історіях, даючи їм те, чого тим 
часто не  вистачало в  житті,  — розуміння, це  не  було 
відкриттям.

Однак перший Оприн фільм «Барва пурпурова» 
не  всі американці зустріли схвальними відгуками. 
Хоча фільм і став успішним — 1986 року його номіну-
вали аж на одинадцять премій Оскар! Одна з тих номі-
націй призначалась Опрі — як найкращій акторці дру-
гого плану. Перша роль і  одразу номінація на  Оскар! 
Опра Вінфрі знову опинилась у світлі софітів, а точні-
ше, у променях слави. 

Знову всі погляди та  об’єктиви фотоапаратів були 
прикуті до неї. Здавалося, тут уже новоспечена актор-
ка мала відчувати свій тріумф. Однак усе, що відчува-
ла Опра на червоному килимі, були… сором та невпевне-
ність у собі. 

«Оце ж і товста я стала», — ось про що думала Опра, 
в той час як фанати голосили навколо неї, а фотографи 
всіляко намагалися привернути її увагу, аби мати гар-
ні знімки. 

Затиснута в  розкішну сукню, Опра Вінфрі лед-
ве могла дихати. А коли нагороду в її номінації здобу-
ла не вона, а інша акторка, перше, що зробила Опра, — 
це подумки звинуватила в поразці свою вагу.
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Кажуть, що іноді здатися — це мудре рішення. 

Чи погоджуєшся ти з цим? Обґрунтуй свою відповідь.

2. Як думаєш, чому Опра вирішила залишити своє шоу 
на деякий час заради зйомок у фільмі?

3. Як гадаєш, чи спробувала б Опра себе в кіно знову, 
якби їй не зателефонував Стівен Спілберг? Поясни 
свою відповідь.

4. Навіщо Опра добровільно пережила те, що й героїня 
фільму «Кохана», тікаючи з рабства?
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РОЗДІЛ 10
«Ефект Опри»



Нас визначає 
те, як ми ставимося до себе 
та інших людей.

Опра Вінфрі

Хто така Опра сьогодні? Жінка, відома на весь 
світ. Жінка, яка зробила себе сама й  ніколи 
не  зупинялася перед труднощами та  життє-
вими негараздами. А ще жінка, яка надихала 

й надихає мільйони людей в усьому світі своїми прикла-
дом та філософією.

Після 1986 року «Шоу Опри Вінфрі» спершу стало 
загальноамериканським, а тоді — глобальним, а сама 
авторка дістала ще більше контролю над ним. Його по-
пулярність росла дедалі стрімкіше, але Опрі хотілося 
робити щось достоту важливе. 

«Ніякого більше «треш-телебачення»! Я хочу робити 
програми, які змушуватимуть людей замислитись», — 
вирішила вона. І зробила це.

«Шоу Опри Вінфрі» відрізнялося від звичних для 
американців типових ток-шоу, де  було багато пліток 
та сенсацій. Опра Вінфрі хотіла говорити про важливі 
речі, про щось серйозне.
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Відтоді «Шоу Опри Вінфрі» стає Оприним майдан-
чиком для обговорення серйозних тем. СНІД, жорстоке 
поводження з дітьми, расизм, психічне здоров’я — вже 
довгий час Опра направляє свою енергію на «розпакову-
вання» цих тем. Не важко помітити, що багато які з них 
торкнулися її  особисто. «Ви  не  самі»,  — неначе про-
мовляє Опра до  своїх глядачів, порушуюи ці  теми.  — 
«Ви не самотні в цьому. Тисячі людей стикаються з тим 
самим. Я з вами. Я вас розумію».

Зрештою, коли одного разу Опра сказала про 
те, що людей об’єднує набагато більше, ніж роз’єднує, 
вона мала рацію. Під час випусків її  шоу люди бачи-
ли своє віддзеркалення в авторці й одне в одному, вони 
так само співчували їй та співпереживали з нею та одне 
з одним.

Оприне шоу перевернуло телеіндустрію: до  неї 
до серйозних тем на ток-шоу майже ніколи не звер-
талися. Вона й  дотепер проводить інтерв’ю, які за-
ворожують весь світ. Серед гостей її  шоу  — Майкл 
Джексон, Вітні Г’юстон, Ріанна, Принц Гаррі та Ме-
ган Маркл, Барак і  Мішель Обами тощо. 1988  року 
вона навіть брала інтерв’ю у Дональда Трампа, щоб 
через тридцять років постати в очах американців од-
нією з кандидаток, котра боротиметься з ним за пре-
зидентське крісло у США. Дарма що Опра так і не ви-
сунула свою кандидатуру. 

2011 року телеведуча заснувала «Мережу Опри Вінф-
рі» — власну телевізійну мережу (по суті, Опра заснува-
ла власний телеканал!). Того ж року «Шоу Опри Вінфрі» 
транслювало свій останній випуск. 
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Попри неабияку популярність «Шоу Опри Вінфрі» 
впродовж усього свого існування з 1985 року й донині 
зустрічає чимало критики. Хтось каже, що Опра егоцен-
трична, адже весь її бренд обертається навкруг її імені. 
Хоча що ж тут дивного? Навкруг чийого ще імені він мав 
би обертатися? Але Оприні критики вважають, що в ме-
діапросторі її  «самозамилування» забагато. Либонь, 
найбільше їх  дратує те,  що  Опра випускає ще  й  влас-
ний журнал, на  обкладинці якого часто красується 
вона сама, а всередині наявна рубрика, де власниця ді-
литься порадами й історіями зі свого життя. А назива-
ється той журнал — «О». Не інакше як на честь самої 
Опри. Є ті, хто вважає, що Опра весь час «солодко хоро-
ша» і це неправдоподібно — мовляв, надто часто звучать 
з її вуст такі собі «проповіді». Та ж чи дарма Опра Вінф-
рі практикувалась у виголошенні промов із трирічного 
віку? Певний час Опру навіть критикували за деяких за-
прошених на шоу гостей та порушених на ньому тем, як-
от вічна для Опри — схуднення. Часом її звинувачували 
навіть в антинауковому підході до медицини. Ніде прав-
ди діти — бувало, Опра Вінфрі справді надто захоплю-
валася певними ідеями щодо того ж схуднення й не мог-
ла про це не говорити. 

Але Опра ніколи не зупинялася. І якщо робила по-
милки, то далі була й робота над ними. 

До речі, проблема зі сприйняттям свого тіла та ва-
гою стала для Опри поштовхом у  написанні книжок 
у  співавторстві зі  спеціалістами  — врешті вони допо-
могли їй  сформувати здорове ставлення до  себе. Так 
Боб Грін, персональний Оприн тренер, з  яким вона 
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познайомилася на початку 90-х, був першим, хто зму-
сив Опру зрозуміти: вона їла, коли хотіла заспокоїтись. 

— Опро, люба, та  ти  ж  їси тому, що  не  любиш 
себе… — почав був говорити він, аж тут Опра переби-
ла його: 

— Я — Опра Вінфрі! — сказала вона. — Звичайно, 
я себе люблю! 

Однак, тренуючись та  розмовляючи з  Бобом далі, 
вона збагнула, що він не помилявся. З ним Опра стала 
регулярно займатися, пробігла марафон і згодом у спів-
авторстві зі  своїм тренером написала книжку, в  якій 
розповіла про те, як нарешті взяла своє життя під кон-
троль. Чим не робота над помилками? 

До речі, про книжки. Любов до читання в Опри пере-
росла не лише в акторство та відомий на весь світ «Чи-
тацький клуб Опри Вінфрі», у якому вона разом із сотня-
ми тисяч людей в усьому світі читає обрані нею книжки, 
а й в написання декількох книжок, іноді — у співавтор-
стві. Це книжки, в яких вона розповідає історії зі сво-
го життя та життя інших людей, ділиться своїми погля-
дами й філософією, говорить про здоровий спосіб життя 
та взаємини зі своїм тілом. У своєму журналі (так, тому, 
що називається її іменем) Опра теж пише. Загалом вона 
присвячує кожен випуск тому, щоб допомагати людям 
почуватися щасливішими та знаходити гармонію з со-
бою. Опра Вінфрі має також власну кіностудію, на якій 
створює фільми, покликані порушувати важливі в су-
спільстві теми, підтримувати меншини та жінок.

Здається, все, що Опра робить, вона робить, пам’ята-
ючи про той принцип, що взяла його собі за дороговказ 
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з дитинства, — так зване золоте правило моралі: стався 
до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Тут мож-
на ще додати — надихай інших ставитися так. З цією мі-
сією Опра справляється вже багато років. 

Пам’ятаєте, як  на  конкурсі краси Опру запита-
ли, на що б вона витратила мільйон доларів, якби він 
у неї був? Опра відповіла, що: «Витрачала б, витрача-
ла й  витрачала. Як  заплішена дурепа». Що  ж,  тепер 
Опра має мережу, оцінену в 3,5 мільярди доларів і заро-
бляє по 300 мільйонів доларів на рік. Та бодай частину 
цих грошей витрачає дуже розумно: благодійна мережа 
Опри відома в усьому світі.

Для своєї благодійної мережі Опра жертвує гроші 
сама, а її приклад наслідують ще десятки тисяч людей 
по всій планеті. Так Благодійна фундація Опри Вінфрі 
(можливо, тут критики теж насупляться: знову її ім’я!) 
вже допомогла людям в усьому світі на 400 мільйонів 
доларів, дала можливість здобути освіту 72 тисячам лю-
дей і допомогла тим, кому потрібен був гарячий обід, 75 
мільйонів разів. 

Ставши справді багатою та впливовою, Опра зробила 
доброчинність одним із предметів своєї уваги. Дівчин-
ка, яка у школі збирала пожертви для дітей з Коста-Ри-
ки, певне, дуже б нею пишалася.

Про Оприн вплив на суспільне життя годі й казати. 
Чутки про те, що Опра балотуватиметься на президент-
ський пост, і її знана підтримка подружжя Обам — це да-
леко не все, що пов’язує її з політикою. Так, наприклад, 
у 1990-х Опра ініціювала створення федерального за-
кону про захист дитини, виступила перед комітетом 
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сенату і, хоч це було важко і вдалося їй не відразу, дове-
ла цю справу до кінця. 1993 року закон підписав тодіш-
ній президент США Білл Клінтон. Опра була присутня 
під час підписання документа. 

А 2013-го тодішній президент США Барак Обама ви-
знав благодійність Вінфрі та її роботу як «одного з най-
успішніших журналістів у світі», нагородивши найви-
щою цивільною відзнакою в країні — Президентською 
медаллю свободи.

І це не кажучи про щоденний вплив, який Опра Вінф-
рі чинила й чинить далі на Америку своїми шоу, бло-
гом та через ЗМІ. З’явився навіть окремий феномен — 
його назвали «ефект Опри». Коли Опра радить книжку 
у своєму книжковому клубі, її продажі моментально злі-
тають, і книжка стає абсолютним бестселером (у книж-
ковому клубі за весь час його існування від 1996 року 
їх було понад 80). Іноді Опра навмисне обирала класич-
ні твори для свого клубу  — аби знову не  перевертати 
книжковий світ та книговидання догори дриґом. 

А одного разу Опра мало не завалила м’ясний ринок 
Америки, присвятивши один з випусків свого шоу ко-
ров’ячому сказові. Ото галасу тоді було! Та й сама Опра 
трохи не поплатилась за це в суді — бізнесмени не мог-
ли пробачити їй такого удару по ринку. Втім, для Опри 
все закінчилося добре. Та й для м’ясного ринку, в ціло-
му, теж. Хіба тепер хтось згадає про той переполох?

А от про саму Опру забути не так просто.
За свою кар’єру Опра Вінфрі провела сотні блиску-

чих інтерв’ю, які транслювали в усьому світі і які й досі 
переглядають мільйони людей. 
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Підтримала десятки важливих і часто заборонених 
у  спуспільстві тем. Підтримала мільйони людей, для 
яких ці теми були й залишаються важливими.

Вона знялася у великій кількості успішних фільмів.
Зібрала мільйони доларів на благодійність для тих, 

кому пощастило менше за інших, в усьому світі.
Написала декілька книжок.
Вчинила справжній культурний переворот, створив-

ши «Оприн ефект». 
Стала відомою на весь світ.
Мотивувала мільйони людей на позитивні зміни в їх-

ньому житті. І робить це кожного дня й далі.
Знайшла, врешті-решт, путь до себе, втіливши свої 

мрії та поборовши своїх демонів.
І все це  — сама. Власними силами. Завдяки напо-

легливості, навчанню та вірі в себе. А ще завдяки своїй 
емпатії — умінню співпереживати та розуміти людей, 
як і розумінню важливості доброти в нашому світі та по-
шуку того, що всіх нас об’єднує, а не роз’єднує. 

Природно, не обійшлося тут без крихти удачі. Або, 
як висловилася б сама Опра, не без того, щоб підготовка 
зустрілася з можливістю. 

Опра не ідеальна людина, і вона про це добре знає. 
Але, як каже сама, «нас визначає те, як ми ставимося 
до себе та інших людей». 
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ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ
1. Чому Опра приділяє багато уваги благодійності?

2. Як ти гадаєш, чому Опра порушує важкі та складні 
теми на своєму шоу?

3. Як вважаєш, чому Опра зберегла любов до читання? 
У чому цінність читання книжок?

4. Що таке «Оприн ефект»?

5. Завдяки чому, на твою думку, Опрі вдалося досягнути 
всіх її успіхів?
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ОСНОВНІ ДАТИ 
З ЖИТТЯ 
ОПРИ ВІНФРІ

29 січня 1954 — день народження. 
1960 — Перший переїзд у Мілвокі до матері.
1961 — Перший переїзд у Нешвілл до батька.
1971 — перемагає на конкурсі краси в Теннессі.
1976 — стає співведучою новин на WJZ-TV в Балтиморі.
14 серпня 1978 — запуск ток-шоу «Говорять люди» 

в Балтиморі.
1983 — переїзд у Чикаго. 
Січень 1984 — разом з Філом Донахью стає 

співведучою на «Ранковому Чикаго». 
18 грудня 1985 — вихід у кінотеатрах фільму «Барва 

пурпурова».
Вересень 1985 — Дебют «Шоу Опри Вінфрі».
8 листопада 1986 — «Шоу Опри Вінфрі» стає загально-

національним.
1987, 1988, 1989, 1991–1992, 1994–1996 та 1997 — 

виграє денну премію «Еммі» за найкраще ток-шоу 
за «Шоу Опри Вінфрі».

10 лютого 1993 — бере інтерв’ю в Майкла Джексона.
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20 грудня 1993 — після Оприних свідчень 1991 року 
в Комітеті судової влади Сенату Президент 
Білл Клінтон підписує «Оприн закон», яким 
запроваджується створення національної 
бази даних для пошуку осіб, які порушують 
права дітей.

1996 — на «Шоу Опри Вінфрі» стартує «Оприн 
книжковий клуб», який стає дуже впливовим 
у видавничому світі, коли вибрані книжки 
піднімаються до вершини списку бестселерів.

1997 — відкриває благодійний фонд «Oprah’s Angel 
Network».

19 квітня 2000 — вихід першого номера журналу Опри 
Вінфрі «O».

2003 — стає першою в світі чорною мільярдеркою.
10 грудня 2004 — Опра Вінфрі виступає як ведуча 

концерту Нобелівської премії миру.
19 жовтня 2006 — Опра Вінфрі бере інтерв’ю 

в Барака Обами.
2 січня 2007 — в Генлі-он-Кліп, що в ПАР, відкрива-

ється «Академія для дівчат Опри Вінфрі», в якій 
живе та вчиться 152 дівчинки з неблагополучного 
середовища та на відкриття якої Вінфрі витратила 
близько 40 мільйонів доларів.

1 січня 2011 року — запущено мережу Опри Вінфрі.
25 травня 2011 — «Шоу Опри Вінфрі» транслює свій 

останній епізод.
12 листопада 2011 — одержує почесний Оскар — 

гуманітарну премію імені Джина Гершольта від 
Академії кіномистецтв і наук.
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20 листопада 2013 — отримує Президентську медаль 
Свободи від Барака Обами.

12 червня 2016 — отримує премію Тоні за найкраще 
відродження мюзиклу за фільм «Барва 
пурпурова».

7 січня 2018 — отримує премію Сесія Б. Де Мілля 
«Золотий глобус», яку вручають «талановитій 
людині за видатні заслуги в кінематографі».

2 квітня 2020 — жертвує 10 мільйонів доларів 
на допомогу американцям під час пандемії. (Опра 
регулярно робить великі пожертви на різні добрі 
справи).

2021 — проводить інтерв’ю з Принцом Гаррі 
та Меган Маркл.
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ДЕНЬ З ОПРИНОГО 
ЖИТТЯ 

«Ідеальним робить мій день не щось одне, а низка 
дрібних речей. Це відчуття свіжого повітря на обличчі, 
коли я вранці відчиняю двері; відображення гір та хмар 
у кришталево чистому озері. Це коли я звертаю увагу 
на те, яке в цю мить небо та де сонце. Коли йду стеж-
кою і звертаю увагу на те, що відчувають ноги, тор-
каючись трави. Знаю, що люди скажуть: «Ну, Опро, 
тобою бувши я теж мав би ідеальний день». Але я за-
служила це: я заслужила та напрацювала здатність 
звертати увагу на кожен аспект і кожну деталь дня. 
Я дуже вдячна дрібницям, які складаються в таку ве-
лику штуку, яка називається осмисленим життям».

7:10 – підйом.

8:00 – чищення зубів та вигул собак. Неодмінно — 
чашка еспресо.

8:30 – духовні вправи (читання мудростей та медитація).

9:00 – тренування (розтяжка та силові вправи, потім — 
пробіжка).
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10:30 – особисті справи, час у саду.

12:30 – обід (бажано в саду) — улюблений Оприн при-
йом їжі — з продуктів, вирощених у власному саду. 

13:30 – робочі справи (Опра любить завершувати їх рано, 
щоб решта вечора була вільна).

15:30 – тренування; після пробіжки чи іншого наван-
таження — чай без кофеїну та читання. 

18:00 – вечеря та прогулянка з собаками.

19:00 – час з сім’єю (ідеальний вечір — сидіти біля 
каміна з родиною, читати книжку та пити трав’яний 
чай).

21:30 — ванна перед сном (Опра обожнює приймати 
ванну!)

22:00 – сон.
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and Purpose, Oprah Winfrey (Flatiron books, 2019)

21. Up close: Oprah Winfrey, Ilene Cooper (Puffin books, 
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Юл�я П��е�янк�

ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ. 
БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ

К И Ї В

А Г Е Н Ц І Я  « I P I O »
2 0 1 8

ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ.  
БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ

Подарунок!
ПЕРШИЙ РОЗДІЛ З КНИЖКИ



РОЗДІЛ ПЕРШИЙ  
В якому у сім’ї 
Склодовських 
з’являється на світ 
незвичайна дівчинка 
Марія



Як бачимо, нікому з нас життя легко 
не дається. Отже, потрібно виявляти 
наполегливість, а головне – впевненість 
у собі.

(Марія Кюрі про сенс життя)

На�берегах�річки�Вісли�розташувалося�місто�Вар-
шава� –� столиця� країни� Польщі.� Мешканці� Вар-
шави�безмежно�закохані�у�своє�місто�і�його�істо-
рію.� Після� бомбардувань� Другої� світової� війни,�

які� знищили� дуже� багато� історичних� будівель,� жителі�
відбудували� його� заново� точно� таким,� яким� воно� було�
за�старих�часів.�Є�тут�і�королівський�палац,�і�президент-
ський,�і�музеї�(до�них�ми�повернемося�пізніше),�і�ратуша�
з�високою�вежею.�А�на�ринковій�площі�стоїть�статуя�сим-
вола�міста�–�русалки�на�ім’я�Сава.�В�руках�її�щит�і�меч,�
а�на�голові�–�шолом.�Саме�в�одному�з�небагатьох�кварталів�
цього�прекрасного�міста�7�листопада�1867�року�народила-
ся�дівчинка,�про�яку�ви�прочитаєте�в�цій�книжці.�Її�доля�
була�дивовижною,�а�внесок,�який�вона�зробила�в�науку,�–�
просто�величезним.

Крихітці�при�народженні�дали�дуже�красиве�ім’я�–�Ма-
рія-Саломея.�Її�тато,�Владислав�Склодовський,�був�шкіль-
ним�учителем�і�субінспектором�в�гімназії�–�чиновником,�
який� допомагав� стежити� за� порядком� і� оцінками� учнів,�
а�мама,�Броніслава�Склодовська,�колись�утримувала�шко-
лу�для�дівчаток,�але�потім�залишила�роботу�заради�сім’ї.�
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Їй�доводилося�всі�свої�сили,�весь�час�і�любов�віддавати�ді-
тям.�А�дітей�у�Склодовських�було�багато.�Марія�була�най-
молодшою� в� сім’ї.� Старшу� сестру� дівчинки� звали� Зофія�
(вдома�її�звали�Зося),�за�нею�на�світ�з’явився�брат�Юзеф,�
потім�знову�дівчинка,�яку�назвали�на�честь�мами�–�Бро-
ніславою�(а�для�рідних�–�Бронею),�а�за�рік�до�народження�
Марії�народилася�Хелена�(ласкаво�–�Еля).�Тобто,�разом�їх�
було� цілих� п’ятеро!� Тільки� й� встигай� стежити� за� їхніми�
витівками,�перевіряти,�чи�всі�пообідали,�і�чи�не�змерз�хто�
з�малюків.

Молодшу�дочку�–�дівчинку�з�неслухняним�світлим�во-
лоссям�і�напрочуд�розумними�синіми�очима�–�мама�люби-
ла�називати�ніжними�та�смішними�іменами.�Часом�вона�
кликала� дитину� Манею,� часом� зовсім� ласкаво� –� Маню-
сею,�а�іноді�взагалі�Анчупечо.�Це�дотепне�прізвисько�пані�
Броніслава�придумала�для�дівчинки,�коли�та�була�зовсім�
ще�крихіткою�і�лежала�в�колисці.�Ніхто�вже�не�пам’ятав,�
звідки�взялося�це�незграбне�слово,�але�у�всіх�членів�вели-
кої�родини�воно�завжди�викликало�посмішку.

Сім’я�Склодовських�мала�не�великі�статки.�Платні,�яку�
отримував�за�свою�роботу�тато�Владислав,�ледве�вистача-
ло.�Зате�любові�в�сім’ї�було�аж�із�запасом�–�батьки�обож-
нювали� своїх� малюків,� а� діти� міцно� дружили� один� з� од-
ним�і�часто�грали�разом�у�галасливі�ігри.

Мешкали� Склодовські� у� квартирі� при� гімназії,� де� ви-
кладав�тато.�Тому�в�будинку�часто�було�чути�уривки�уро-
ків,�які�читали�вчителі�гімназистам.�Поруч�з�навчальним�
закладом�був�сад,�у�якому�можна�було�скільки�завгодно�
гуляти.� А� влітку� дітей� возили� до� родичів� у� село� –� їсти�
стиглі�ягоди,�купатися�в�річці,�лазити�по�деревах�і�багато�
бігати�босоніж�по�траві.
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Під� час� однієї� з� таких� поїздок� Марія� вперше� виявила�
свій�надзвичайно�гострий�розум.�Її�сестра�Броніслава�(або,�
як� її� називали� вдома,� Броня)� того� літа� саме� вчилася� чи-
тати,�але�їй�це�заняття�здавалося�жахливо�нудним.�Тому�
дівчинка�стала�брати�з�собою�крихітку�Маню,�щоб�грати�
з�нею�у�вчительку.�Броня�напускала�поважного�вигляду,�
як�у�тата,�коли�він�на�роботі,�і�розкладала�перед�сестрою�
цупкі�листки�з�літерами:

–�Дивись,�Маня,�це�літера�«а»,�а�це�літера�«о».
Маленька�уважно�вивчала�позначки�на�листочках�і�під�

наглядом�старшої�сестри�запам’ятовувала�їх�назви.�Їй�дуже�
подобалося,�як�ці�«кракозябри»�утворювали�склади,�а�по-
тім�і�слова.�Не�було�для�маленької�Марії�більш�захопливої�
гри.�На�цілих�кілька�тижнів�вона�забула�і�про�річку,�і�про�
прогулянки�–�настільки�вабило�дівчинку�навчання.

Одного�ранку�батьки�дали�Броні�книжку�і�попросили�її�
прочитати�звідти�маленький�уривок.�Як�вчителі,�вони�пере-
віряли,�чи�добре�вправляється�їхня�дочка�з�навчанням.�Бро-
ня�почала�було�читати,�але�текст�давався�їй�важко�–�вона�
збивалася,�затиналася,�читала�по�складах�і�дуже�нервувала.�
Мані�стало�так�шкода�розгублену�сестру,�що�вона�вирішила�
їй�допомогти.�Маленька�вихопила�книжку�і�майже�як�до-
росла�швидко,�зовсім�без�помилок�прочитала�цілий�рядок.

Останні� слова� дівчинка� дочитувала� у� повній� тиші.�
Мама�з�татом�були�приголомшені�–�вони�зовсім�не�очіку-
вали,�що�їхня�смішна�крихітка�Анчупечо,�якій�було�тоді�
всього� чотири� роки,� вже� встигла� навчитися� читати.� До-
рослі�ще�не�займалися�з�нею�цією�наукою.�Те,�що�сталося,�
було�для�них�справжнім�маленьким�дивом.

Маня� ж,� навпаки,� дуже� зніяковіла.� Їй� здалося,� що� вона�
зробила�щось�неправильно,�раз�батьки�дивляться�на�неї�так�

Далі�буде...

Цю�та�інші�книжки�серії�можна�придбати�
на�сайті�www.ipio-books.com
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