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Деякі відповіді та коментарі на запитання 47-го заходу "50 слів". 

Поки що не наводяться відповіді/коментарі  на запитання, 
над якими до 20.04 ще працюють учасники НЕ з України. 

 

5. Чіпси. 
Чипси. 

Картопля — 0. Хоча один з учасників досить оригінально обґрунтував і свою 
відповідь "картопля", пояснивши, що, на його думку, слова "заховане під "їх" можна 

інтерпретувати і як "те, з чого виробляються чипси". 
Індіанець Джордж Крам, який народився в 1822 році. Працював шеф-кухарем 

одного дорогого американського ресторану Moon's Lake House. 
За однією з версій, один клієнт 24 серпня 1853 року поскаржився на картоплю 

Крама назад на кухню, кажучи, що вона занадто крупно порізана, ще й публічно 

відчитав шеф-кухаря. У відповідь Крам нарізав картоплю так, що та 
просвічувалася, обсмажив її в олії до хрускоту і подав клієнту. Той залишився 

задоволений. Страву було введено в меню під назвою "Чіпси Саратога" (з англ. — 
"чіпси" — "скибочка, шматочок", Саратога — місто, де був ресторан. 

Біолог-селекціонер — Анатолій Коломацький. 
А чому, так само, як і всілякі кока-коли, біг-маки, гамбургери, все це дуже 

шкідливе, особливо дітям? Бо сучасні виробники додають туди підсилювач смаку, 
різні синтетичні й натуральні ароматизатори для того, щоб додати штучний смак 

риби, ковбаси, смаженої цибулі тощо. До того ж, часто замість натурального 
головного інгредієнта використовуються його сурогати: штучне борошно чи 

спеціальні пластівці. Ще й обсмажується все це у великій кількості рослинного 
масла, в результаті чого продукт наповнюється канцерогенами. Навіть здорова 
людина після протягом місяця щоденного їхнього вживання починає потерпати від 

печії, гастриту і хвороб кишечника. Пам'ятаєте похмуру приказку про те, що 
людина риє собі могилу ножем і виделкою? Це саме той випадок.  

Приємно прискіплива Наталка Є. зауважує (може, ця її прискіпливість 
викликана захисною реакцією на цей продукт, який, можливо, вона дуже 

полюбляє? ☺): "Проте щодо цін, в мене дещо не сходиться: 1кг картоплі коштує 9 

гривень, а 100 г чіпсів – 14 грн, отже виходить, що чіпси дорожчі приблизно у 15 
разів, за картоплю. А не в 200, як у питанні. Ціни сучасні у мережі АТБ".  

https://facti.info/nezvychajni—fakty—pro—harchovi—produkt/ 
 

8. Зозуля. 

Валентина: "Зозульо, зозульо, закуй мені, скільки років буду жити!" Кажуть: "То 
тобі зозуля накувала". Чи не звідси Шевченкове: "Зозуля кувала, правдоньку казала, – 

буду сто літ жити". Леся Українка: "Зозулька масличко сколотить, в червоні 
черевички убереться і людям одмірятиме літа". 

Тетяна П. та Аня Р.: "В деревнях еще с далеких времен матерей-одиночек 
называли кукушками. Это именно они теряли свою любовь, и именно им 

покровительствовала кукушка. 

https://facti.info/nezvychajni-fakty-pro-harchovi-produkt/
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P.S. А на самом деле, оказывается, что КУКУЕТ СОВСЕМ НЕ КУКУШКА, А 
КУКУШ (т.е мужик)))". 

Наталка Є.: "Багато цікавого мовно-літературного про зозулю тут: 
http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8F ". 

Анекдот в тему. — Зозуле-зозуле, а скільки я проживу? — Ку. — А чому так ма? 

І ще один анекдот від Ані Р.: грибник знайшов якийсь незнайомий гриб. Довго 
не наважувався його взяти. Але тут зозуля почала кувати. Грибник вирішив 

довіритися природі і запитав: 
— Зозуля, зозуля, скільки років мені залишилося жити? 

Зозуля почала відраховувати. На цифрі два грибник зрізав гриб і поклав у кошик: 
— Ось і добре, — їстівний, беремо. 

http://about-ukraine.com/povirya-i-prikmeti/. 
https://vgolos.com.ua/articles/pro-ptahiv-ndash-visnykiv-vesny-urozhayu-i- 

zdorovya_108824.html 
 

9. Жадібність. 

Апетит приходить під час їжі, а жадібність — під час апетиту. 
Відсилаємо вас хоча б до суперроботи Тетяни Л. і до її детального глибокого 

дослідження по темі цього запитання. 
Наталка Є. (зі щирим жалем, що не уявляємо, яким чином стисло поєднати 

запитання, відповідь і саме цей коментар та вставити все це в преамбулу так, щоб 
все було зрозуміло всім навіть стороннім і через декілька років): "Перша частина 

вислову стала фразеологізмом, який означає "варто тільки почати, потім виникає 
бажання продовжувати. Він може використовуватися, як в позитивному, так і в 

негативному значенні. Наприклад, для мене так із нашим конкурсом)))), варто було 
спробувати, а далі – не відірвешся!!!" 

Валентина: "Деяким людям під час їжі стає настільки добре, що стоп-сигнали 

із центру задоволення мозку  перестають надходити, і людина не відмовляє собі в 
добавці. І справа зовсім не в слабкій волі. Зацікавленість організму в споживанні 

поживних речовин знижується вже після того, коли з`їдено більше, ніж було 
потрібно. Тобто сигнали про зупинку спрацьовують з запізненням. Це означає, що 

організму хочеться продовжити стадію задоволення від їжі. Апетит у таких людей 
вище, ніж у тих, які мають налагоджений зв`язок зі своїм центром гальмування. 

Доведено, до речі, що і задоволення від їжі вони отримують більше за інших.  
Лукавий гормон голоду дарує радість від їжі, але байдужий до появи жирових 

відкладень і целюліту. Шкіра втрачає пружність, а людина - настрій і впевненість". 
 https://aboutginka.ru/novini-2/88511-apetit-prihodit-pid-chas-izhi-a-naslidki-

pislja.html 
https://bdzhola.com, зокрема — 

https://bdzhola.com/news/povna—versija—prislivjiv—ta—prikazok—sens—
jakih—kardinalno—zminitsja, 

https://fotolinia.com/70—povnykh—versij—prysliviv—i—prykazok.html. 

https://bdzhola.com/news/povna-versija-prislivjiv-ta-prikazok-sens-jakih-
kardinalno-zminitsja. 

http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8F
http://about-ukraine.com/povirya-i-prikmeti/
https://bdzhola.com/news/povna-versija-prislivjiv-ta-prikazok-sens-jakih-kardinalno-zminitsja
https://bdzhola.com/news/povna-versija-prislivjiv-ta-prikazok-sens-jakih-kardinalno-zminitsja
https://fotolinia.com/70-povnykh-versij-prysliviv-i-prykazok.html
https://bdzhola.com/news/povna-versija-prislivjiv-ta-prikazok-sens-jakih-kardinalno-zminitsja
https://bdzhola.com/news/povna-versija-prislivjiv-ta-prikazok-sens-jakih-kardinalno-zminitsja
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https://www.inpearls.ru/402405. 
https://www.inpearls.ru/359061 

"Енциклопедичний словник крилатих слів і виразів" — М.: "Локід-Прес", 
Вадим Сєров, 2003. 

 

10. Вугілля. 
Стандарт України "Вугілля буре, кам'яне та антрацит" (ДСТУ 3472—96). 

Декілька учасників: "В Україні використовувалася стандартизована 
класифікація вугілля. За середнім виходом летких речовин (Vdaf) і 

характеристикою нелеткого залишку з урахуванням спікливості і величини 
теплоти згоряння кам'яне вугілля поділяли на 10 основних марок: довгополуменеве 

(Д), газове (Г), газове жирне (ГЖ), жирне (Ж), коксове жирне (КЖ), коксівне (К), 
коксове друге (К2), слабкоспікливе (СС), піснувато-спікливе (ПС) і пісне (П). Від 
марки Д до марки П вміст вуглецю послідовно збільшується від 76 до 92 %, а вихід 

летких речовин зменшується з 42 до 7-12 %. У кожній з марок, крім Д і Г, за 
технологічними властивостями виділяють декілька технологічних груп. Для 

Донбасу виділяють такі марки вугілля: Д, Г, ГЖ, Ж, К, ПС, П; для Львівсько-
Волинського басейну: Д, Г, ГЖ, Ж". 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%
D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%

96%D0%BB%D0%BB%D1%8F 
Аня Р.: "І не забудьтеся передивитися мультфільм: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo6HiOllWU0 " 
 

12. Пілат (римський префект Іудеї). 

Таліп (казахське чоловіче ім'я). 
Пітал (симфонія для Біблії). 

За дві відповіді — 1,2  бала. 
За три відповіді (а таких 

учасників — один, точніше — 
одна, див таблицю результатів) — 

1,3  бала. 
Слова—відповіді: Індійський, 

ти, Танах, візок, фреска, жирафа, 
папірус, гольф, ікло, 
мікрохвильовка, Каас, горе, 

канкан, Соломія, Едем, шия, 
комахи, серце, сандвіч, маїс, 

Гесіод, Білорусь, Вальді, музик, динозавр, велосипед, Ейнштейн. 
 

13. Думають. 
Вчитель біології Наталка Є.: "Антропологічний момент: переважаючі розміри 

мозкової частини черепа над лицьовою пояснюються не тільки збільшенням об’єму 
головного мозку, а й зміною характеру їжі, людина почала вживати оброблену їжу, 
що потребувала менших зусиль від щелеп".   

Ч А Т А Р И К К А Ь Л О Г 

І Л І Ф С Ж А Н Н Ф Р Е Р 

В Д П А А А М П А П О Г В 

О Н А С А Ї Р І О З О З А 

Л К І М К С У Я К І Н А К 

А М О Е Д Е С И Ш В И Д В 

Х Д К Л Е В О Х В И Л Ь О 

И Е П О І К Р Т А Н М У З 

О І И С М Ь С Ф Р А Х К И 

Д С Е Г І Т У С Е І Н Д Й 

Я О С Ь Д И Р К А Ш Т І И 

І Л С Л А В О Е Й Н Е Й К 

М О Е Р Ц Е Л І Б Н Й С Ь 
 

https://www.inpearls.ru/402405
https://www.inpearls.ru/359061
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Oo6HiOllWU0
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Ми згодні, що слово "сидять" оригінальне, також "одеського розливу" і також 
ідеально вписується в канву запитання. Але, на жаль, ці учасники не наводили 

джерело інформації саме з таким текстом. 
 

15. Залік — по тому, чи здогадався учасник перевірити результат дії.  

Там неправильно вказаний результат дії. Там буде не одна ціла і одна сьома, а 
одна ціла і одна дванадцята. 

 

17. Полювання ... .  
(Мисливство ...), (... та риболовля), (... і риболовля), ( 

... та рибальство). 
Щодо частої зміни назви цього видання. Може, це 

пов'язане з, приміром, тенденцією, яка не має відношення 
до девізу — це ухиляння від закону, від податків, коли 

багато підприємств, контор, закладів змінюють свої назви 
"як рукавички"? Пояснюємо. Ці хитруни використовують 

бюрократію, недолугість українських законів та не 
бажання певних структур "докопуватися" до суті. Після, 

скажімо, попередньої назви "Сволота" ті стають 
"Сволотою-2",  а всілякі перевіряючі/контролюючі органи 
"безсило розводять руками": "— Ой, а контори "Сволота" вже немає. І куди це вона 

поділася? Де її шукати? Не знаємо". 
Валентина: "Є газета «Полювання та риболовля» – видається з 2001 року. 

Індекс/Артикул: 11674. Але після того, як її редакція отримала диплом "Гнилого пера" 
за публікацію безграмотних і антиекологічних матеріалів про лосів, не думаю, що 

вона варта уваги.   
https://podpiska.kiev.ua/page/polyuvannya-ta-". 

Але: шановні учасники! Просимо вибачення за архівпливову для пошуків 
відповіді неточність, яка призвела до того, що ви витратили багато часу даремно! Бо 

те видання є не журналом, а газетою! Тому це запитання знімається з конкурсу. І 
тому другий тур розпочнеться несподівано: з іншого запитання №17. 

Хоча, до речі, Тетяна Л. зауважує: "Засмучена тим, що 17-е питання треба 
виконувати наново. Підстав для цього не бачу зовсім. Журнал чи газета – хіба це 

принципово? Коли я шукала відповідь, я набрала у пошуковому рядку "Полювання та 
риболовля " журнал. І далі пішла за посиланням: 

http://www.huntingukraine.com/index.php?option=com_kunena&func=view&cati

d=31&id=120617&Itemid=209 
А за тим посиланням прочитала: "Продовжується передплата на цікавий і 

повністю бюджетний мисливський журнал для всіх верств мисливців. Професійно  
написаний, цікавий і висвітлює насушні теми, які хвилюють наших мисливців. 

Особливу увагу приділяє журнал боротьбі з браконьєрством та розкраданню 
мисливських угідь. Передплата в кожному поштовому відділенні та на сайті 

www.hunt-fish.com.ua. А вже коли зайшла за тим посиланням www.hunt-fish.com.ua, 
то там була обкладинка і писали, що це останній випуск газети. Ну я і написала, що це 

http://www.hunt-fish.com.ua/
http://www.hunt-fish.com.ua/
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видання називають ще й газетою. Якщо вони самі називають то так, то так! Чому треба 
не зараховувати? 

https://hunt-fish.com.ua/. 
 

21. Один. 

1 бал - і Олені за оригінальне зауваження: "... там не цифри, а крапочки". 
Вікторія з певними натяками оргкомітету: "Будемо вважати, що в запитанні йде 

мова про шестигранний кубик".  
Там буде обов'язково цифра "6". 

Цитата з російської Вікіпедії: "Игральная кость обычно выполнена в виде кубика 
с нанесёнными на его стороны числами от 1 до 6 (их принято располагать так, что 

сумма чисел на диаметрально противоположных сторонах равняется 7)".  
Аня Р.: "Існують виробники, які про це правило, мабуть і не чули. Тому, там  

може бути будь-яка цифра із 5, що залишилися. А ще зустрічаються "шахрайські" 

кубики, де деяких цифр немає, а інші грані дублюються". 
Вікторія та Аня Р.: "Гральні кості (кубик, дайс, зарік) мають форму не тільки 

куба, але й тетраедра (4 грані), октаедра (8), додекаедра (12), ікосаедра (20) тощо". 
http://jak.magey.com.ua/articles/gralnij-kubik-ce.html. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ Гральні_кісточки 
 

23. Турчин.  

Ігор Євдокимович. Створив 
команду "Спартак" (Київ), 20-

разового чемпіона СРСР, 13-
разового переможця Кубку 

Європейських чемпіонів. 
Жіноча збірна СРСР, 

очолювана Ігорем Турчиним, 
посідала перші місця на 

Олімпійських іграх в Монреалі 
(1976) і Москві (1980), була 

бронзовим призером Олімпіади в 
Сеулі (1988), двічі перемагала на 

чемпіонатах світу (1982, 1986), в 
1975 і 1978 ставала срібним 
призером світової першості, в 1973 

— бронзовим. 
У 1976 році був визнаний кращим тренером світу. 

Дружина Ігоря Турчина — одна з його вихованок, Зінаїда Турчина — найкраща 
гандболістка 20-го століття за версією Міжнародної федерації гандболу.  

Вікторія: "Більш титулованого спортивного фахівця в Україні немає, і є 
припущення багатьох, що навряд чи коли-небудь з'явиться. 

Крім тренувань Ігор Євдокимович допомагав своїм підопічним вирішувати 
математичні завдання, писати твори, малювати. Скорпіон за гороскопом, він був 

Могила Ігоря Турчина на Берковецькому цвинтарі м. Києва 
(між іншим: зверніть увагу і на цей сумний для України нюанс: він 

похований не на престижному Байковому цвинтарі! 

https://hunt-fish.com.ua/
http://jak.magey.com.ua/articles/gralnij-kubik-ce.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%97%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
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незвичайним чистьохою і своїх вихованців привчав до охайності. У них завжди була 
білосніжна випрасувана ігрова форма, гарні зачіски.  

Основою тренерської методики Турчина був всебічний розвиток спортсменок. 
На тренуваннях вони грали в баскетбол, волейбол, настільний теніс, навіть в хокей на 
траві. Займалися гімнастикою, акробатикою, легкою атлетикою, плаванням. Вони 

ніколи не знали, що запропонує їм наставник на наступному тренуванні". 
 

24.  Ґ, ґ. 
Й, й. 

За два варіанти відповіді (а таких учасників було двоє) — 1,3 бала. 
Граматика Мелетія Смотрицького 1619 року. Особливе написання букви "ґ" 

вперше застосовується у Пересопницькому Євангелії (1556—1561). 
Вікторія: "А ось українська Вікіпедія датує офіційне введення літери "ґ" до 

абетки 1916 роком (див. друге посилання)". 

Едуард: "Й" походить від літери И та дужки (знаку "бревіс"), запозиченої з 
грецького письма, де вона використовувалася для позначення коротких звуків". 

Єлизавета: "Андрій Хвиля та Наум Каганович розуміють настанову більш ніж 
буквально, нещадно чикрижать віками складану систему мови — і літера Ґ після 

майже 400-літнього існування зникає з української абетки. Незабаром Хвиля вже 
звітує у доповіді з промовистою назвою "Викорінити, знищити націоналістичне 

коріння на мовному фронті" про те, що націоналістичну небезпеку усунуто, боротьбу 
з "буржуазною" літерою успішно проведено: "З словників викинуто шкідливий 

націоналістичний матеріял. Ліквідовано вигадані націоналістичними елементами 
штучності — зокрема букву Ґ, використання якої відтягало розвиток української мови 

від завдань соціялістичного будівництва". 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%

D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%
82%D0%BA%D0%B0. 

https://dt.ua/CULTURE/chim-bilshovickiy-sistemi-ne-
dogodila-litera-g.html. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_абетка 
 

25. Богомол.  
Ідея каламбуру полягає в тому, що кандидатом на пост 

Президента України 2019 року була й Ольга Богомолець серед 

... скількох там претендентів? — чи то 4400 осіб, чи то 440 осіб, 

— не пам'ятаємо (☺). 

Наталка Є. красиво та дуже повчально, особливо для 

наступних когорт учасників, розказує: "— Шикарне питання!!! 
Саме на нього в мене не було відповіді до позавчора, тому 

звернулася по допомогу до подруги-філолога. Адже на той 
момент я вже вирахувала, що слово повинно закінчуватися на 

"л", бо інші варіанти не підходять граматично, і займалася тим, 
що перебирала семибуквені слова, які закінчуються на "л" та хоч 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://dt.ua/CULTURE/chim-bilshovickiy-sistemi-ne-dogodila-litera-g.html
https://dt.ua/CULTURE/chim-bilshovickiy-sistemi-ne-dogodila-litera-g.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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якимсь боком підходять до запитання. Для цього читала біографії наших кандидатів, 
шукала якісь їх заняття, звання, професії, хто вони за місцем народження тощо. 

Суцільний жах!!! І ось подруга, порадившись зі своєю подругою, що також є 
філологом, пропонують мені відповідь: Коновалець. Є марка з Євгеном Коновальцем, 
є коновали, які не тільки ветеринари, а в переносному значенні непрофесіонали. Але 

в мене воно не зв’язується з іншими країнами, з тим, що це можливо  саме зараз і 
більше ніколи, тобто використала підказки з запитання. Думки, думки, більшою 

мірою провальні, невтішні та… раптом ОСЯЯННЯ, той самий інсайт, на межі 
свідомого і несвідомого, миттєва зміна настрою на майже ейфорію. Відповідь є, і я 

переконана у її правильності. Тому величезна дяка за такі емоції!!! І це останнє 
питання, найміцніший горішок та найсолодший приз!!!" 

Є багато інших варіантів відповідей (за які, на жаль, учасники отримували все 
ж 0 балів). Приміром: "квартал" (чи "коновал", чи "висуван", або й несемибуквені 

"стар", "уміл", "мудр" чи "крав"). Адже після 2-го туру виборів Президента ми ну ніяк 
не уявляємо "одну людину" квартальцем (чи коновальцем, чи старцем, чи кравцем). 

А от, на думку В. Косенка (люди зі ще не сформованим світобаченням, зокрема 
— школярі! Прошу наведені мої особисті коментарі до №25 не брати до уваги) ... . 

Вимушене роз'яснення того, що буде написане двома абзацами нижче. Я, В. 
Косенко, так само, як і ви, виборці, "сіпався", за кого ж іти голосувати цього разу. А 
таке я, до речі, вдіяв після ... 40-річної паузи! Чому була така "шалена" та навіть майже 

неймовірна (але присягаюся, що чесна) пауза? Від зневіри. А чи пройшла зневіра? Та 
ні. Вона лише "перекваліфіковувалася". Бо раніше у мене була зневіра до доцільності 

вибору одного кандидата зі списку, в який входив один-єдиний кандидат, і коли перед 
закриттям дільниці для досягнення "СРСРівської" 99,9% активності виборців "за 

мене" голосували члени виборчої комісії. Це часи до 1991-го року), потім — період 
сумнівів у чесності проведення процедури голосувань (ну, це був довгий час, коли 

"підраховував голоси" символічний так званий "Підра...й Підра...йович Півдра...йєв". 
А коли небайдужі люди починали кричати "гвалт", то ті ж "Під... Під... Під..." офіційно 

повідомляли, що аж у всіх п'яти проблемних виборчих округах (!) перерахувати 
бюлетені ... неможливо. Де таке бачене в цивілізованому світі?! Ця "липова" так звана 

неможливість перерахунку чимось нагадує офіційну "липову" версію того, що один 
Міністр України 14 років тому сам покінчив з собою ... двома пострілами (!) в голову. 

А зараз у мене зневіра в тих людей, які туди пруться, ой — лізуть, ой — сунуться. 

Тож цього разу, коли я "аж на один раз" (і без мого "ходіння" у другий тур, див. 
нижче) став "свідомим громадянином, який виконує свій конституційний обов'язок", 

мені спочатку "впав у око" один із кандидатів. Відразу кажу, що він не зі "святої 
трійці" "верхніх". І не той, хто посів остаточне четверте місце (про того "блакитного" 

я навмисне свідомо "нічого не знав/не читав/не чув"). Так от. Я відчув/зрозумів, що 
людина, за яку я збирався голосувати, — освічений, розумний, має дуже хороше 

глобальне глибоке "державницьке" мислення. Що він (нарешті!) — не з тієї когорти 
хапугів, які "окупували" всі гілки влади сучасної України. І раптом читаю інтерв'ю з 

ним, де він каже приблизно таке: "Звичайно, що я закони буду виконувати. Але якщо 
побачу, що цей закон іде в протиріччя з потребами людини, то я його порушу". От і 

все. "Приїхали". "Припливали". "Ляпнули". І я голосував не за нього, який, між іншим, 
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врешті-решт опинився п'ятим, а за того, який посів остаточне шосте місце. Бо 
категорично переконаний: закон треба виконувати СЛІПО, навіть БЕЗДУМНО. І 

якщо не згоден з законом, то, все ж поки що виконуючи його (!), добивайся, щоб його 
змінили. Адже саме це, поряд із внесенням усіх податків, є основою цивілізованого 
світу. Ви ж, сучасні політики, прагнете "плазувати" перед якимось там "заходом" 

(замість того, щоб бути "Швейцарією", "Австрією", "Мальтою" чи іншими 
нейтральними та НЕЗАЛЕЖНИМИ державами!). То чому ж ви можете так 

безпардонно жонглювати законами, як цей тимчасово "мій" фаворит (і не лише цей. 
Для прикладу див. наступний абзац)?  

... Повертаємося до дій антигероя цього запитання №25, тобто на сьогодні, 
06.04.19р., — до поки що ще "діючого" Президента України. Цитуємо статтю 35 

Конституції України: "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від 
держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як 

обов'язкова". Тож, на переконання В. Косенка, після зокрема й втручання цього горе-
Президента, порушника Конституції, в релігійні справи ("Томос"), а також визнаючи, 

що тема політики йде врозріз з задекларованими оргкомітетом принципами 
підбирання запитань, і для економії місця умовчуючи тут про те численне, що саме 

зараз українські "верхи" на чолі з ним, з "керманичем", "перевернувши багато чого з 
ніг на голову", знайшовши сумнівних ворогів за межами країни, "навішали людям 
локшину на вуха" та "б'ють у бубни", ні за що славлять самі себе (це, зокрема, й тупа 

так звана люстрація; й безвіз, який "вимив" та "вимів" з країни мільйони моїх 
співвітчизників; й придбання летальної зброї з-за кордону, з якої "крутії" мають "собі 

в кишеню" шалений зиск, який аж ніяк незрівнянний з порівняно "копійчаним" 
перепродажем російських запчастин нашим військовим; й "буксуюча" реформа 

судової системи та плодіння шаленими темпами бездіяльних силових структур; і ще 
безліч чого), ми й бажаємо, щоб він став не таким, ким є поки що зараз. А зараз він і 

засліплений маніакальним бажанням будь-яким чином всіляко збагатитися (дехто 
обзиває його словом барига), і зокрема ще й таким, який, нахабно прикриваючись 

патріотичними гаслами, всіляко потурає, скажімо, численним військовим жертвам 
серед українців на сході країни (а таке підтримання військового конфлікту всілякими 

способами, зокрема й "прикнопленням" ("прихлопуванням") людей на кшталт Надії 
Савченко, вкрай важливо йому та його "свиті" для свого власного збагачення. А така 
"фабула" ще й дозволяє "керманичу" та його посіпакам списувати на це будь-які свої 

негаразди). Тому хай він і стає не більше як богомольцем-каянником. А каятися йому 
є, ще й ой-ой за скільки провин та своїх злочинів перед народом України! І якщо 

скажете, що: ну-у порушив він основний закон, але ж скільки він зробив 
позитивного?!..., то ми, вже дещо пояснивши натяками трішки вище, переконані, що 

коли мине певній історичний період, то не ті історики-"повії", які лише й роблять, що 
"вивертають кожуха", які весь час підлизуються до чергового "князька", а незалежні 

історики оцінять діяльність цієї людини як, може, головного "лиходія" для України 
зразка мінімум як 2014-2019-х років. 

Опоненти: пропоную вам потерпіти хоча б із років 50-100, після чого давайте 

зустрінемося (☺) та подискутуємо по цьому питанню. 
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Між іншим, про 2014-2019-ті роки та про "50 слів". Саме на ці роки припадає те, 
що спочатку "відпала" з учасників Росія (і це — при тому, що були періоди, що з Росії 

було учасників майже стільки само, як і з України. І до того ж саме росіяни декілька 
разів посідали всі призові місця), потім за нею — Білорусь, Казахстан, Іспанія, 
Молдова ... . Ми з нашими "50 словами" які були, такі й лишилися. То чим же пояснити 

такий "відтік" закордоння? Може, саме тим, що в очах планети Україна все більше й 
більше стає якоюсь там непрогнозованою непередбачуваною примарою, потворою, 

страховиськом, монстром, і що закордонцям просто лячно мати з нами справу?  
Вертаємося до українських виборів весни 2019 року. Якщо ж ви думаєте, що В. 

Косенко обожнює "людину з косою", то глибоко помиляєтеся. То був би такий само 
жахливий випадок, як і вибір цього антигероя Президентом удруге. Опоненти: 

пропоную потерпіти хоча б із років 25-50, після чого давайте зустрінемося та 

подискутуємо (☺). 

І ще. На думку В. Косенка, перші числа квітня цього року чітко показали, як 
"маси" (давайте назвемо цим непривабливим словом частину населення України) 

можуть, вибачте за тавтологію, масово хибно трактувати інформацію. У цієї не 
думаючої когорти людей є такий стереотип: все те, що бачать на теле- та кіноекранах, 

вони сліпо тулять і до реалій життя. Вони чомусь вважають, що якщо людина зіграла 
в кіно роль Президента, то це автоматично означає, що ця людина дійсно може 

ефективно керувати країною. Мінімум як дивно. 
І на завершення: а які поради можна було б дати одному з (уже) двох 

претендентів на пост Президента? Вони очевидні. Перед тим, як "замахнутися" на це, 
йому треба було спочатку показати себе, проявити свій хист в менших масштабах: 

або, скажімо, ставши міністром чи рядовим депутатом, або посівши крісло мера 
якогось невеличкого містечка. І тоді він міг би реально оцінити свої можливості, 

амбіції. І для людей він не був би "котом у мішку", "терра інкогніта". 
Опоненти: пропоную потерпіти хоча б років із 3-5, а, може, й місяців із 3-5, після 

чого давайте зустрінемося та подискутуємо (☺). 
http://www.wikiwand.com/uk/Богомол_звичайний. 

http://www.wikiwand.com/uk/Богомол_звичайний

